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Intro
Weet je nog, hoe we ons op 31 december 2019 opmaakten voor een nieuw, onstuimig 2020? 
Hoe we de nacht in zouden dansen, klinkend op nieuwe kansen, avonturen en ontmoetingen?  
En hoe dat onstuimige jaar in maart abrupt werd stilgelegd?

We zouden twee weken ons best doen en dan lekker verder leven. Toen we de deuren van ons 
moederschip, het Industriemuseum, achter ons dicht trokken, riep een collega nog “tot binnen 
enkele maanden!” Hij wist het al. Hij zag hoe de geschiedenis zich dreigde te herhalen. En zo werd 
dat nieuwe jaar een erg bijzonder jaar waar maar geen einde aan leek te komen.

De wereld op zijn kop. Tal van cultuurhuizen, erfgoedorganisaties en vrijwilligersverenigingen 
doofden de lichten. Elkaar ontmoeten kon enkel nog virtueel. In sneltempo maakten we kennis 
met Teams, Zoom, Whereby en Google Meet. Ongemakkelijk richtten we de camera op onze snoet, 
namen we rondhuppelende kinderen op schoot en probeerden we er het beste van te maken.

En eigenlijk mogen we niet klagen.

Het was in de eerste weken van de lockdown zoeken naar hoe we onze dienstverlening vanop 
afstand konden organiseren. Evenementen werden dan wel afgelast en projecten uitgesteld. 
Plaatsbezoeken waren niet of beperkt mogelijk. Maar er kwam tijd vrij om werk achter de 
schermen te verzetten, en we organiseerden ons om onze werking zo goed als mogelijk verder te 
zetten. Dat de musea, archieven en bibliotheken open konden, was een lichtpuntje in erfgoedland. 
Het voelde een beetje raar, als een oneerlijk privilege, maar het voelde tegelijkertijd ook goed. In 
alle kommer en kwel leerde Vlaanderen het erfgoed beter kennen. Gezinnen gingen op stap en 
ontdekten onze erfgoedhuizen: de weinige vleugjes cultuur die nog op te snuiven vielen.

Laat ons hopen dat we na al het wandelen en zoomen gauw terug bij elkaar mogen zijn. 
Afstandsloos. Maskerloos. En onbezonnen. Intussen loodsen we jullie graag doorheen het werk 
dat we tijdens dat coronajaar alsnog hebben verzet.

Tot snel!
Team ETWIE

Coverfoto: 
Vlaszwingelarij. Collectie Texture, museum van vlas en textiel
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erfgoed
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erfgoed
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erfgoed
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  TECHNISCH 
erfgoed

 EXPERTISECEL VOOR TECHNISCH, 
WETENSCHAPPELIJK EN INDUSTRIEEL ERFGOED
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Projecten 

opstarten en 
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Van LEOV naar LDR

Het cultureelerfgoeddecreet van 2017 zet de transformatie in gang van de 
voormalige landelijke expertisecentra en organisaties volkscultuur (LEOV) naar 
landelijke dienstverlenende rollen (LDR). Volgens dat decreet gaat het om 
organisaties die “dienstverlenende activiteiten uitvoeren ter ondersteuning 
van de functies bij erfgoedbeheerders of cultureelerfgoedgemeenschappen.” 
En nog: “De dienstverlening moet inspelen op een aantoonbare en duidelijk 
afgebakende nood in het Vlaamse cultureelerfgoedveld. Het moet gaan om 
een complexe of grootschalige erfgoednood die de draagkracht van individuele 
organisaties en actoren overstijgt.”

In totaal zijn er op dit ogenblik elf dienstverlenende organisaties actief in 
Vlaanderen en Brussel. We komen in alle maten en gewichten: zowel musea 
als individuele organisaties kunnen een dienstverlenende taak opnemen. 
Verspreid over het werkingsgebied zetten we ons in voor een bepaald thema 
of voor erfgoedgemeenschappen of -beheerders. In het geval van ETWIE: 
industrieel, technisch en wetenschappelijk erfgoed.

Zorg dragen voor het erfgoed, en helpen zorg dragen voor het erfgoed: daar 
draait het om bij de landelijke dienstverlenende rollen. Hoewel elke organisatie 
eigen accenten legt in de werking, is er een sterke gemeenschappelijke basis 
die alle landelijke dienstverlenende organisaties met elkaar verbindt. En wat 
ons verbindt, dat staat natuurlijk op de agenda bij de ontmoeting met minister 
Jambon.

ETWIE is een landelijke dienstverlenende 
rol. Toegegeven, het is niet bepaald de 

sterkste roepnaam. Bij een museum, 
archief of bibliotheek kan je je meteen 

iets voorstellen. Maar bij een landelijke 
dienstverlenende rol? Enkel afgaand 

op de naam is dat minder evident. 
Hoog tijd om daar dus iets aan te 

doen! Sinds 2019 komen de landelijke 
dienstverlenende rollen, onder het 

voorzitterschap van gewezen politicus 
en voorzitter van de Commissie Cultuur 
Bart Caron, regelmatig samen om af te 

stemmen en gemeenschappelijke acties 
te ontwikkelen. In 2020 gaat er onder 

meer veel aandacht uit naar het wegwijs 
maken van onze eigen minister van 

Cultuur Jan Jambon binnen het netwerk 
van die landelijke dienstverlenende 

rollen. 

Landelijke dienstverlenende 
rollen
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https://www.facebook.com/etwie/videos/1298783673806958/
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Minister Jambon 
knipt het koper op maat. 

Foto: CAG
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Meer informatie? 
Meer weten over de werking van de landelijke dienstverlenende 
rollen? Neem dan contact op met Joeri via joeri@etwie.be.

Minister Jambon op ministage

Op 22 september 2020 organiseren de elf dienstverlenende 
rollen - volledig coronaproof - een ministage in de voormalige 
brouwerij De Hoorn in Leuven. Het doel is de minister kennis 
te laten maken met de diversiteit van het erfgoed, met de 
vrijwilligers en beheerders en met de manier waarop LDR daar 
een belangrijke rol in spelen.  

Minister van Cultuur Jan Jambon:

 “Op een moderne, toekomstgerichte manier 
en met veel enthousiasme zetten de landelijke 
dienstverlenende rollen het erfgoed in Vlaanderen 
op de kaart.”

Jambon registreert er zelf volgens de regels van de kunst een 
kelk. Hij werkt mee aan de digitalisering van collectiestukken 
door een schilderij toe te voegen aan de online encyclopedie 
Wikipedia. Via het leggen van een puzzel leert hij de partici-
patieve projecten van de LDR kennen. En als kers op de taart 
komt hij in de workshop terecht die ik die dag organiseer: 
leren ciseleren onder begeleiding van edelsmid Patrick 
Storme. Patricks kennis en vaardigheden, en inspanningen 
om technieken over te dragen, zijn een mooi voorbeeld van 
immaterieel (technisch) erfgoed. 

Klik hier voor een kort beeldverslag van de dag. 

mailto:joeri%40etwie.be?subject=
https://www.facebook.com/etwie/videos/1298783673806958/


Een groot deel van onze tijd besteden wij aan 
dienstverlening. Iedereen kan ons bereiken via 
mail, sociale media, telefoon of ons bezoeken 

in het Industriemuseum. Mocht het kunnen, 
dan zouden we zelfs bereikbaar zijn via postduif 

en gele briefkaart! Coronajaar 2020 wordt 
ook voor ETWIE een uitzonderlijk jaar. Maar 

dat staat ons niet in de weg om toch heel wat 
vragen te behandelen. 

Graag gedaan!

koekplank © Herman De Winter
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Zo snorren we op dat er zo'n 700 honderdjarige Belgische 
bedrijven zijn en zoeken we mee naar het juiste e-mailadres 
of telefoonnummer voor dat ene belangrijke verhaal over 
het neerstorten van een vliegtuig tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. We gaan op zoek naar oude foto's van Gentse trams 
en geven een overzicht van het onderzoek over de gasindustrie 
in Vlaanderen. We sturen een niet nader genoemde bekende 
Vlaming door naar de juiste koperslager en speuren mee naar 
geschikte plekken om collecties te herbestemmen. We lijsten 
op waar het historische archief van Agfa-Gevaert zich bevindt 
en nemen heel wat nieuwe actoren, zoals vzw Vieille Montagne 
Heritage op in onze kennisbank. In dit artikel pluk ik een aantal 
van de leukste, bijzonderste en boeiendste vragen uit onze 
mailbox.
 

Beginnen doe ik met een aantal cijfers. In totaal geven we in 
2020 een antwoord op maar liefst 251 infovragen, goed voor 
bijna 5000 minuten of 83 uur dienstverlening! De meeste 
vragen worden beantwoord binnen de twee dagen en bereiken 
ons via het reactieformulier in onze kennisbank of via info@
etwie.be. 
 
Een fijne vraag is meteen ook de 100e vraag. Een man heeft 
op zolder een bijzondere koekplank gevonden, een houten 
vorm met een beeltenis erin waarmee in het verleden onder 
andere speculoos en andere koeken gebakken worden. Deze 
koekplank draagt als afbeelding een rondtrekkende man met 
een toverlantaarn op z'n rug. De eigenaar vraagt zich af of er 
nog zo'n koekplanken bekend zijn. 

Het klinkt heel magisch, zo’n toverlantaarn, en dat is het ook! De 
toverlantaarn is de voorloper van de diaprojector in de 18e en 
19e eeuw en kan verhalen visueel voorstellen aan het publiek. 
Zowel priesters en leraars, als entertainers, wetenschappers, 
politieke bewegingen en organisaties gebruiken ze om te 
informeren, entertainen, mobiliseren en vertellen op een 
manier die voor iedereen begrijpelijk is. 

Een andere vraag bereikt ons via een collega uit het Industrie-
museum. Een vrouw koopt een Nova wafelijzer, Multiplex model 
214, daterend uit het midden van de jaren 1980. De vrouw is op 
zoek naar onderhoudsadvies voor de bakplaten en vraagt zich 
af of ze er nog op een veilige manier wafels mee kan bakken. 

Het betreffende toestel blijkt het eerste wafelijzer van Nova, 
lang dé Belgische producent voor wafelijzers, met thermostaat. 
Het is gedurende jaren hun bestverkochte wafelijzer. De 
bakplaten zijn afgewerkt met een zwarte antiaanbaklaag, 
dewelke loskomt aan het toestel van de vrouw. Bij gebrek aan 
technisch onderzoek rond productie en materiaalgebruik van 
Nova kunnen we geen advies geven rond de mogelijke veilig-Nova214. Collectie Design Museum Gent
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heidsrisico's bij gebruik van het toestel. Aangezien dit toestel 
in het verleden in veel Vlaamse gezinnen in de kast lag, is 
het ook frequent op de tweedehandsmarkt te vinden. We 
adviseren de eigenares om op zoek te gaan naar onbeschadigde 
bakplaten. Een tweede mogelijkheid bestaat eruit te kijken of 
nieuwe bakplaten van Frifri passen op haar wafelijzer. Na het 
faillissement van Nova eind jaren 1990 koopt Frifri namelijk 
hun mallen voor het produceren van wafelijzers over. Met ons 
antwoord wensen we de vrouw een smakelijke zoektocht toe.

Een laatste vraag die ik hier graag uitlicht, is er eentje waarop 
we zelf niet meteen een antwoord konden bieden. In het 
ETWIE-team zitten knappe koppen, maar vaak botsen ook wij 
op de grenzen van onze kennis. En dan doen we beroep op onze 
Facebook-aanhang! 

De vraag zelf komt van het agentschap Onroerend Erfgoed. 
Bij het registreren van metaaldetectievondsten stoot het 
agentschap op twee voorwerpen waarvan het de betekenis 

Mysterieus voorwerp. Foto agentschap Onroerend Erfgoed
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Mysterieus voorwerp: gevonden! Bron: catawiki

Meer informatie? 
Heb je zelf een vraag, een mysterieus object waar 
je de betekenis niet van kent of zoek je iets heel 
specifiek? Bel ons, schrijf ons, laat ons vlug iets 
weten. Want ETWIE staat tot uw dienst!

of functie niet kent. Ons is het aanvankelijk ook een raadsel. 
Iets om proefbuisjes in te plaatsen? Om een reling aan een bed 
vast te maken? Algauw brengt de aanhang het juiste antwoord: 
beide objecten blijken te worden gebruikt samen met glazen 
staven, waardoor een handdoekenrek kan gevormd worden. 

13

ET
W

IE
 J

A
A

R
B

O
EK

 2
0

20



We zijn met z’n allen stiekem nieuwsgierig naar wat daar achter de schermen 
gebeurt… Toch? Taxidermie betekent letterlijk ‘het verplaatsen van huid’. Het 
ambacht draait helemaal rond het opzetten van dieren. Die dieren zijn dan 
dikwijls voor musea of tentoonstellingen bestemd, maar worden ook vaak 
ingezet als decoratie in zo’n typische chalet of om een overleden huisdier te 
vereeuwigen. Hoe het ook zij, het dode dier wordt door de taxidermist als het 
ware opnieuw tot leven gebracht via een anatomisch correcte reproductie. 
Het is puur handwerk, letterlijk van kop tot staart, en zo ook een knap stukje 
immateriaal cultureel erfgoed (ICE)!

Immaterieel erfgoed is één van onze 
stokpaardjes. In 2020 onderzoeken we 
we dan ook de link tussen academisch 

erfgoed en immaterieel erfgoed, en 
botsen zo op een wel heel bijzonder 

ambacht: het ambacht van de 
taxidermist.

De techniek van de taxidermist 

Instrumenten van de taxidermist
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Tussen ambacht en kunst

De technieken die je als taxidermist beheerst, zijn veelzijdig. 
Je moet kennis hebben van anatomie, biologie en chemie. 
Je moet hout bewerken, huid naaien, creatief knutselen met 
klei... Looitechnieken komen er ook nog bij kijken, net als 
beeldhouwtechnieken. Een dier opzetten is 100% handwerk en 
daardoor ook enorm tijdrovend. Het is een ambacht dat heel 
wat oefening en praktijkervaring vergt vooraleer je het echt in 
de vingers hebt. 

Om van een gestorven dier naar een opgezet dier te gaan, zijn 
er dus heel wat stappen te ondernemen - zo’n 200 volgens 
kenners! De taxidermist begint met opmeten, zoals de lengte 
en omtrek van de ledematen en de afstand tussen de ogen en 
de staart. Hij noteert en tekent erop los, zodat hij het dier bij de 
‘opbouw’ perfect kan nabootsen. 

Daarna volgt het villen, ofwel het verwijderen van de huid. Dat 
moet zeer nauwgezet gebeuren: sommige huiden zijn flinterdun 
en bij de minste verkeerde snede, moet je al retoucheren. 
Idealiter wordt het buikvlies van het dier niet opengemaakt, 
dus zie je tijdens het proces geen ingewanden, aders of ander 
weefsel. De karkassen gaan naar een bedrijf dat gespecia-
liseerd is in de verwerking van kadavers. Slechts heel af en toe 
worden de schedel of sommige beenderen toch gebruikt in het 
opgezette dier. 

Na het villen moet de huid worden schoongemaakt. Zoveel 
mogelijk vlees en vet wordt weggeschraapt en de oren worden 
binnenstebuiten gekeerd. Daarna gaat de huid in een zoutbad, 
zodat alle vocht eraan onttrokken wordt en de huid niet langer 
aantrekkelijk is voor beestjes, zoals museumkevers of motten. 
Vooraleer de schoongemaakte huid naar de leerlooier gestuurd 
wordt, gaat de huid in een droogkast, zodat ze zeker goed 
droog is en onderweg niet begint te lekken. Het looien kan de 
taxidermist ook zelf doen, maar gespecialiseerde firma’s zijn er 
vaak wel beter in. 

Looien is een proces waarbij de chemische structuur van de 
huid verandert en gestabiliseerd wordt. Taxidermist Michiel 
Tilley stuurt z’n huiden helemaal naar Duitsland. Wanneer ze 
terugkomen, zijn ze klaar voor gebruik. Sommige delen verliezen 
tijdens het looien hun oorspronkelijke kleur. Die worden dan, als 
het dier helemaal opgezet en droog is, met verf of de airbrush 
(verfspuit) opnieuw in de juiste kleur geschilderd. Eventuele 
gaatjes (of een schotwond) worden hersteld. De haren van de 
huid worden ten slotte met een haardroger gedroogd zodat de 
vacht terug pluizig en zacht is.
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Na het bewaren van de buitenkant van het dier, creëert de 
taxidermist de nieuwe ‘binnenkant’ van het dier, waar de 
huid dan over wordt gespannen. Die binnenkant kan uit 
verschillende materialen bestaan, afhankelijk van het soort 
dier en de voorkeur van de taxidermist. Vroeger werden 
meestal hooi en ijzerdraad gebruikt, of ook wel houtsnippers, 
papier-maché of gipsen mallen. Vandaag zie je voornamelijk 
mallen uit polyurethaan of purschuim. Die mallen zijn volop 
beschikbaar in taxidermiewinkels, net zoals de scalpels en ander 
belangrijk gereedschap voor de taxidermist. Je kan dus een 
vorm van een hert of vos bestellen, waarna de taxidermist de 
vorm op maat maakt volgens de afmetingen die aan het begin 
van het taxidermieproces werden genoteerd. Klei wordt ingezet 
om de spieren en de ruimtes rond de ogen, mond en neus te 
vormen. De echte ogen van het dier worden niet hergebruikt; 
die zouden rotten. Maar er bestaan hele catalogi vol met plastic 
en glazen dierenogen! Soms wordt gevraagd om een dier in 
een bepaalde houding op te zetten, bijvoorbeeld een leeuw in 
aanvalspositie of een aap hangend aan een tak. Bij ingewikkelde 
poses wordt een interne structuur uit metaal gelast om het dier 
te ondersteunen en het evenwicht te behouden. 

Wanneer de binnenkant klaar is, gaat de huid erover. Bij 
zoogdieren wordt de vacht meestal op de mal gelijmd. Bij vogels 
kunnen de veren ook gespeld worden. Om de dieren weer 
levendig te maken en terug in hun volle glorie te laten zien, 
worden de neus, oogranden en dergelijke weer bijgekleurd met 
de airbrush en krijgen de ogen nog een finaal afwerkingslaagje 
zodat ze netjes blinken.

Het naaien van een huid © Griet Vandepitte
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Taxidermist Michiel Tilley in zijn atelier. © Griet Vandepitte

Tussen schoonheid en weerzin

Dieren worden best meteen na hun dood naar de taxidermist 
gebracht. Die stopt het dier in de diepvries zodat het lichaam 
niet verder kan ontbinden. Bij het bezoek aan taxidermist 
Michiel werd net een prachtige vos afgeleverd! Heel wat 
mensen laten vandaag ook hun geliefde huisdieren op die 
manier vereeuwigen. Dwergkonijnen, katten, honden en vogels; 
ze passeren allemaal de revue. Taxidermie biedt een enorme 
troost voor veel mensen, doordat ze hun huisdier nog steeds 
dicht bij zich hebben. Geen enkel dier wordt overigens gedood 
om het te kunnen opzetten! De dieren sterven een natuurlijke 
dood, bijvoorbeeld in dierentuinen of dierencentra. 

In tegenstelling tot wat je zou denken, komt er bij taxidermie 
weinig bloed kijken. Als je het villen van de huid netjes aanpakt, 
moet de huid eigenlijk als een omhulsel van het dier kunnen 
loskomen, zonder dat je in het buikvlies snijdt, dus zonder dat 
er organen of rondspattende bloeddruppels te zien zijn. 

In Vlaanderen zijn er nog tien tot vijftien taxidermisten die 
hun brood verdienen met het opzetten van dieren. Ze werken 
meestal op vraag en zetten huisdieren, vogels of jachttrofeeën 
op. Of ze werken voor winkels die opgezette dieren verkopen. 
Een uitzonderlijk duo vind je over de Nederlandse grens met 
Darwin, Sinke en van Tongeren. Klopt, met Darwin in hun naam 
brengen ze een ode aan Charles Darwin. Sinke en van Tongeren 
verheffen opgezette dieren waarlijk tot kunst. Zo was er in 
Londen een tentoonstelling, waarvoor kunstenaar en kunstver-
zamelaar Damien Hirst een flinke collectie opgezette pelikanen, 
hanen en ara’s bij hen kocht, om die dan in zijn museum te 
etaleren. 
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Tussen wetenschap en curiosa

Er zijn middeleeuwse bronnen die melding maken van 
opgezette vogels of gedroogde krokodillen, maar uit die tijd 
zijn er - begrijpelijk genoeg – zeer weinig objecten bewaard 
gebleven. De officieuze start van de taxidermie situeert zich in 
de vroege 16e eeuw. De eerste opgezette dieren duiken dan op 
in de ‘kunstkammern’ of wonderkabinetten van welgestelden 
en machthebbers. Verzamelaars geraken gefascineerd door 
exotische dieren en stallen ze uit in een aparte pronkkamer, 
samen met andere curiosa. In de 18e eeuw, tijdens de 
Verlichting, neemt de kennis over natuurkunde toe en worden 
opgezette dieren een manier om ontdekte diersoorten te 
bewaren vanuit wetenschappelijk motief. 

De eerste methodes om dieren op te zetten zijn heel alchemisch 
van aard. En dan moet het dier al in goede toestand bij de 
taxidermist geraken. Heel vaak worden dieren meegebracht 
uit andere werelddelen. Op dat moment zijn de lijken al in 
ontbonden toestand of missen ze een ledemaat... Ook na het 
prepareren van het dier, heeft ongedierte er nog steeds vrij 
spel. De dan gekende methodes voldoen immers niet om kevers 
en motten te weren die zich tegoed doen aan de huid. 

De Franse ornitholoog en apotheker Jean-Baptiste Becoeur legt 
in de eerste helft van de 18e eeuw de basis voor de taxidermie 
zoals we die vandaag nog kennen. Becoeur vindt het niet fijn 
dat de verzamelingen van zijn vrienden stelselmatig uit elkaar 
vallen en zoekt een manier om de opgezette dieren langer 
te kunnen bewaren. Hij pakt de zoektocht zeer systematisch 
aan en probeert heel wat chemische producten uit. Telkens 
prepareert hij één dier met één product. Pas jaren later ziet hij 
resultaat: de opgezette dieren behandeld met arseen, kamfer, 
kaliumcarbonaat en gebluste kalk zijn insect- en ongediertevrij! 
Dus maakt hij op basis van die vier producten een pasta: arseni-
cumzeep. Door het insmeren van de gevilde (en eventueel 
gelooide) huid met arsenicumzeep of het onderdompelen 

ervan in een arseenbad, wordt de huid beschermd tegen 
motten, spekkevertjes en andere kleine ongewenste diertjes. 
Het nadeel is natuurlijk dat ook de taxidermist een hoeveelheid 
arseen binnen krijgt. Dat zorgt voor vergiftiging, blindheid en 
zwerende wonden... Toch wordt arsenicumzeep tot in de jaren 
1970 vaak gebruikt. Daarna wordt overgeschakeld op andere en 
nieuwe doeltreffende producten. 

In de late 18e en doorheen de 19e eeuw is taxidermie niet 
langer het speelveld van rijke verzamelaars en gekroonde 
hoofden. Vanuit natuurhistorische verzamelingen groeien 
musea en krijgt taxidermie een wetenschappelijke dimensie: de 
dieren zo natuurgetrouw mogelijk namaken om op die manier 
onderzoek mogelijk te maken. Ook in musea zien we dikwijls 
opgezette dieren in hun natuurlijke habitat, zodat we die van 
dichtbij kunnen bewonderen. Want dat lukt niet altijd in real 
life, natuurlijk... Wist je dat het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen een vaste taxidermist in dienst heeft? 

In de 19e en vroege 20e eeuw is de gemiddelde leeftijd van 
een dier in de dierentuin ongeveer twee jaar. Daarom staat een 
zoo op dat moment vaak vol met opgezette dieren. Zo kan het 
publiek alsnog kennismaken met de exotische wereld. In het 
midden van de 19e eeuw zijn opgezette dieren eigenlijk heel 
populair, maar dan in antropomorfe vorm, dus met menselijke 
kenmerken en handelingen. Zo zien we al eens kaartende 
kikkers, lezende vossen en vioolspelende muizen. Redelijk 
ambigue dus: kitcherig, maar eigenlijk ook een statement om 
de menselijke superioriteit ten opzichte van andere fauna te 
etaleren. 

Vandaag worden er ook dieren opgezet met het oog op de 
toekomst. Het leven op onze planeet ondervindt heel wat 
gevaren door de klimaatopwarming, en diersoorten verdwijnen 
bij de vleet. Nu moeten we beslissen welke dieren we zullen 
opzetten en bewaren voor de toekomst. De fossielen van 
morgen? Daar gaan taxidermisten ons bij helpen!
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Meer informatie? 
Wil je meer weten over onze ICE-werking, neem dan contact op 
met Lieselot via lieselot@etwie.be.

WISTJEDATJES

• In de 17e eeuw raadt de Engelse taxidermist Samuel Kuckahn 
eigenaars aan om hun opgezette dieren regelmatig in de 
pan te gooien om spekkevers en ander ongedierte te doden. 
Smakelijk! 

• Wees voorzichtig met opgezette dieren die je op de 
rommelmarkt koopt. De kans bestaat dat er nog (giftig!) 
arseen in te vinden is.

• Een dier met de grootte van een kat opzetten, duurt twee 
tot drie dagen. Een intensief werkje dus, en meteen ook de 
verklaring waarom taxidermie niet goedkoop is.

• Traditionele taxidermisten maken soms nog een snede in de 
buik, om zo de binnenkant van het dier eruit te halen en het 
later weer te vullen. De Engelse vertaling van het opzetten 
van een dier is dan ook ‘stuffing’. 

• Google je ‘crappy taxidermy’, dan krijg je heel grappige 
voorbeelden te zien van hoe het niet moet! Vroeger was dat 
begrijpelijk: niemand had enig idee hoe pakweg een leeuw of 
antilope eruit zag. Vandaag zijn de grappige resultaten ofwel 
het werk van minder succesvolle taxidermisten, ofwel als 
stunt bedoeld.

• Purschuim is een materiaal dat sinds de jaren 1970 wordt 
gebruikt. We hebben momenteel nog geen idee hoe dit 
materiaal de tijd zal doorstaan. Hopelijk blijft de vorm 
vast, want dat is natuurlijk van groot belang voor museale 
collecties.

• Alfred Hitchcock gebruikt taxidermie en opgezette dieren in 
enkele van zijn films. Wie durft te kijken naar Psycho of The 
Birds? 

• In Vlaanderen bestaat er geen opleiding om taxidermist te 
worden. Jammer! Wie weet komt die er nog?

Bronnen:

Gesprek met taxidermist Michiel Tilley, van Tilley Creations, 18/11/2020.
Lemaître, J. & Demeulemeester, T. Wonders are collectible: taxidermie, verstilde 
schoonheid. Tielt, Lannoo, 2016, 176 p.
De Wispelaere, A. “Villen voor de wetenschap.” In: EOS, 2015 (12), pp. 38-41.
Chislett, H. Darwin, Sinke & Van Tongeren: our first book. Tielt, Lannoo, 2018, 
303 p.
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Wat?

Podiumtechnisch erfgoed bevindt zich op het snijpunt van kunsten en techniek 
en valt daarom vaak tussen wal en schip. Met podiumtechnisch erfgoed 
benoemen we het erfgoed verbonden aan de technieken die achter de 
schermen van een optreden, voorstelling… nodig zijn om deze te realiseren. Het 
gaat zowel om licht, geluid, beeld en projectie, als om mechanica en speciale 
effecten en hoe ze in het theatergebouw ingewerkt zijn. Podiumtechnisch 
erfgoed bestaat niet alleen uit de toestellen, maar ook uit accessoires, 
onderdelen, beelddragers, documentatie (catalogen, technische handlei-
dingen…), beeldmateriaal (foto’s of filmpjes van de installatie en werking) en 
verhalen en praktijken van podiumtechnici. Podiumtechnisch erfgoed is dus 
een geheel van onroerend, roerend en immaterieel erfgoed. 

Het vertegenwoordigt enerzijds een technische en innovatieve evolutie en is 
anderzijds noodzakelijk om de evolutie van de podiumkunsten te begrijpen. 
Bovenal geeft het inzicht in de relatie tussen kunst en techniek en in de manier 
waarop voorstellingen gespeeld worden, vroeger en nu.
 

Wie?

Doordat dit erfgoed zich op de grens tussen verschillende disciplines bevindt, 
is het van belang dat verschillende spelers uit het erfgoed- en podiumkun-
stenveld zich over dit erfgoed buigen. 

Het Kenniscentrum Podiumtechnieken, de onderzoekscel van de opleiding 
Podiumtechnieken van de RITCS School of Arts in Brussel, staat met beide 
voeten in de praktijk en heeft een goed zicht op de gebruikte technieken en 

 Naast eigen projecten en thema- 
netwerken, stappen we ook mee in 
projecten van andere organisaties. 

Sinds 2020 werken CEMPER, Kennis-
centrum Podiumtechnieken, STEPP 
en ETWIE bijvoorbeeld samen rond 
podiumtechnisch erfgoed. Podium-
technisch erfgoed is het geheel van 

technisch-artistieke middelen die ingezet 
worden om een publieksvoorstelling 
te ondersteunen. Dit erfgoed vraagt 

een specifieke omgang, registratie en 
bewaring. 

Lichten uit en spots aan!
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de werking van de objecten en hun geschiedenis. CEMPER, 
Centrum voor Muziek- en Podiumkunstenerfgoed, heeft grote 
inhoudelijke kennis en expertise rond podiumkunstenerfgoed. 
Wanneer zo’n verhaal ook technisch wordt, springen we vanuit 
ETWIE bij om de eigenschappen van dit technisch erfgoed mee 
onder de loep te nemen. Waar CEMPER ervaring heeft met het 
registreren van podiumerfgoed en de inhoudelijke context kent, 
kan ETWIE een aanvulling geven op de niet alledaagse aspecten 
van dit erfgoed. CEMPER en ETWIE zorgen voor aanvullende 
kennis met betrekking tot erfgoed. 

Wanneer we een vaas, een handpop of een stoel registreren 
zijn er andere elementen die belangrijk zijn bij een registratie. 
Elk type object en elk materiaal vraagt om een eigen aanpak. 
Met technisch erfgoed is dit net hetzelfde. Bij de registratie 
van een lichtbron is het bijvoorbeeld niet alleen nodig om 
afmetingen, materiaal, producent of staat op te nemen. Ook 
andere gegevens zoals de technische aansluiting, voltage of 
gegevens over de werking zijn van belang voor het begrijpen én 
dateren van het object. Daarnaast wordt er bij dit type erfgoed 
ook regelmatig gebruik gemaakt van asbest als isolatiema-
teriaal. Dat asbest gevaarlijk is, is algemeen geweten. Maar dat 
het zich quasi overal bevindt en zeker ook in ons erfgoed, wordt 
sinds 2020 meer duidelijk door het project waar collega Peter 
aan werkt. Door onze hoofden samen te steken, kunnen we elk 
vanuit onze eigen sterkte input geven.

 
Waar?

Podiumtechnisch erfgoed wordt momenteel versnipperd 
bewaard bij zeer uiteenlopende actoren, veelal buiten het 
cultureel erfgoedveld: bij privéverzamelaars, commerciële 
bedrijven, gezelschappen en cultuurcentra die zich vaak niet 
bewust zijn van het belang en de waarde van wat ze bezitten. Ook 
enkele musea en archiefinstellingen beheren podiumtechnisch 
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erfgoed, maar dit vormt nooit een focus binnen hun collectie-
profiel en tentoonstellingsbeleid. Deze situatie zorgt ervoor dat 
een groot gedeelte van dit erfgoed bedreigd is. Personen die 
podiumtechnisch erfgoed beheren, beschouwen dit materiaal 
ook vaak niet als erfgoed of als historisch waardevol. Het zijn 
vaak gebruiksvoorwerpen, verouderde modellen of grote 
constructies die in de weg staan. Een eerste stap is dus nagaan 
waar er zich dergelijk erfgoed bevindt. Een eerste zicht krijgen 
op de nog bewaarde collecties biedt de mogelijkheid om onder 
andere bijzondere of bedreigde stukken te identificeren. Met 
alle partners zetten we in op het onderzoek, het beheer en de 
bewaring van dit erfgoed. Samen werken we aan een checklist 
met de soorten podiumtechnisch erfgoed, we zoeken een 
correcte manier om het te registreren en om de kennis te 
bewaren en delen. 

Meer informatie? 
Meer weten over dit project? Neem contact op met Sanne via 
sanne@etwie.be.

Breng ook zeker onze partners een bezoekje!
www.podiumtechnieken.be
www.cemper.be
www.stepp.be

(c) Erfgoedcel Brugge
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Interessant! Maar er blijkt geen bedrijfsarchief bewaard en eigenlijk is er in het 
algemeen relatief weinig geweten over deze nochtans zo grote producent van 
elektrisch schakelmateriaal. Het was dus tijd om even wat dieper te graven in  
het Vynckier-verhaal.

Wat ik daarbij niet had verwacht, is dat die duik in het verleden me zo dicht 
bij huis brengt. Het toeval wil dat de drie broers Maurice, Urbain en Gaspard, 
stichters van Vynckier Frères & Cie, opgroeien in Izegem, op een steenworp 
van waar ik woon.

Hun ouders, Gustave Vynckier en Emma Callewaert, wonen in de Rousselaere- 
straat (Roeselarestraat) nummer 14 in Izegem. Ze krijgen samen vijf kinderen: 
Maurice (5/08/1892), Urbain (18/07/1894), Gaspard (2/08/1896), Suzanne 
(17/07/1899, 2 jaar later gestorven) en André (22/04/1903). 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vechten Maurice en Urbain voor het Belgische 
leger. Na de oorlog, in 1920, stichten de broers in Brussel een atelier dat 
elektrisch installatiemateriaal maakt: Vynckier Frères & Cie. 

Die plotse sprong van Izegem naar de hoofdstad is minder vreemd dan het op 
het eerste gezicht lijkt; het leven in het Sperrgebiet tijdens de Eerste Wereld-
oorlog is niet aangenaam. Op 29 mei 1917 verhuizen Gustave en Emma daarom 
naar de Maria Hendrikalaan in Vorst. Sommige buren uit de omliggende straten 
in het centrum van Izegem verhuizen op dat moment ook naar Brussel.

De timing is perfect. Na de oorlog breekt de elektrificatie in bedrijven en bij 
de (gegoede) burgerij in hoog tempo door. En Brussel beschikt over heel wat 
gegoede burgerij… Het bedrijfje van de broers groeit snel en zoekt twee jaar 

In 2020 heb ik in kaart gebracht welk 
erfgoed er van de vroege kunststo-
findustrie in Vlaanderen wel of niet 

meer bewaard is.. Zo kwam ik bij het 
bedrijf Vynckier Frères & Cie terecht, 

dat elektrisch schakelmateriaal maakte 
in behuizingen uit Vyncolit, hun eigen 

versie van bakeliet. 

Vynckier Frères & Cie. Dichter bij 
huis dan gedacht
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Advertentie van Vynckier voor 
zekeringskasten uit Vyncolit, hun 
versie van bakeliet. 
Collectie Industriemuseum.
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later al een grotere productielocatie. Zo komen de gebroeders 
Vynckier in 1922 in Gent terecht. Jongere broer Gaspard is 
intussen bijgetreden in het familiebedrijf. 

Een vraag die me blijft bezighouden is: waar halen de broers het 
idee vandaan om elektrisch schakelmateriaal te vervaardigen? 
Kan het antwoord Izegem zijn?

Izegem opent in 1901 namelijk een eigen elektriciteitscentrale 
om het centrum van de stad elektrisch te verlichten en 
enkele abonnees van stroom te voorzien. Hiermee is Izegem 
weliswaar niet de eerste - grootsteden als Antwerpen, Gent en 
Brussel experimenteren enkele jaren eerder al met elektrische 
verlichting - maar wel een opvallend vroege vogel. 

De straat waar de Vynckiers gewoond hebben is één van de 
centrumstraten die als eerste elektrische verlichting kreeg. 
Maurice is de technische knobbel van de drie broers; Urbain 
en Gaspard leggen zich meer toe op het financiële en adminis-
tratieve luik. 

Volgt Maurice als nieuwsgierige negenjarige de werken in 
zijn straat bij de installatie van de elektrische verlichting? 
Vuurt hij zoals kinderen dat kunnen honderden vragen af op 
die installateurs? Mag hij misschien iets langer opblijven om 
de feestelijke en ietwat magische eerste illumination van de 
straatverlichting bij te wonen? En is daar de vonk overgeslagen 
die leidt tot een fascinatie voor alles wat met elektriciteit en 
elektrotechniek te maken heeft? Ligt hier de basis voor het idee 
van Vynckier Frères & Cie? 

Geen idee. Het wordt wellicht ook moeilijk om hier sluitend 
bewijs voor te vinden. Maar wie weet?
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Meer informatie? 
Meer weten over onze werking rond 
bedrijfserfgoed? Neem contact op 
met Robin via robin@etwie.be.

Meer info over Vynckier is te vinden 
in de publicatie ‘Melk, katoen, fenol 
en matrijzen’.

Postkaart van het ‘Institut de 
l’électricité’ van Izegem, 
uit de collectie van Guido Parrein.

27

ET
W

IE
 J

A
A

R
B

O
EK

 2
0

20

mailto:robin%40etwie.be?subject=


Zes jaar later dringt een hertekening zich op. De universiteiten zetten kleine en 
grote stappen in de zorg voor hun academisch erfgoed, wat om een update van 
de collectiebeschrijvingen vraagt. En dat is niet het enige. Sinds 2020 verenigen 
de universiteiten zich namelijk in de Werkgroep Academisch Erfgoed binnen de 
Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Eind 2020 stellen ze er de brochure ‘Tot 
nut van het algemeen: het academisch erfgoed in Vlaanderen - een landschap-
stekening’ voor. 1  Die publicatie geeft een goed beeld van de recente werking 
van de vijf Vlaamse universiteiten als actoren in de erfgoedsector en als instel-
lingen die hun erfgoed willen delen met de samenleving. 

Wie meer wil te weten komen over de recente erfgoedwerking aan de univer-
siteiten, over de hoofdlijnen binnen hun erfgoedbeleid (met de belangrijkste 
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) en over hun plannen en wensen 
voor de toekomst, kan die landschapstekening van de VLIR-werkgroep 
downloaden. 

Wat is academisch erfgoed volgens de Werkgroep Academisch Erfgoed? 
“Academisch erfgoed kwam en komt tot stand in de specifieke context van het 
hoger onderwijs. Immaterieel academisch erfgoed wordt in diezelfde context 
beleefd en beoefend. Het erfgoed geeft uitdrukking aan de academische 
identiteit of ontleent zijn betekenis aan de academische context waarin het 
tot stand is gekomen.” 2 Concreet betekent dit dat academisch erfgoed zowel 
roerend als immaterieel kan zijn. Denk maar aan objecten die gebruikt worden 

In 2014 verschijnt de publicatie ‘Balans 
en Perspectief - Academisch Erfgoed in 

Vlaanderen’. De publicatie vormt het 
resultaat van een meerjarig onderzoeks-
project van het Interuniversitair Platform 

voor Academisch Erfgoed. Het platform 
is een samenwerking tussen de UGent, 

UAntwerpen, KU Leuven en de VUB; 
het project uit 2014 onderzoekt  de 

verspreiding en toestand van het 
academisch erfgoed in Vlaanderen en 
vormt zo de basis voor de allereerste 

landschapstekening van dit type erfgoed 
in Vlaanderen.

Academisch erfgoed in een 
nieuw jasje

1  https://vlir.be/publicaties/academisch-erfgoed-in-vlaanderen/, laatst geraadpleegd op 

21 december 2020.
2   Voor een uitgebreide definitie, kan je de publicatie die hierboven wordt gemeld 

raadplegen, pp. 4 en 5.

28

ET
W

IE
 J

A
A

R
B

O
EK

 2
0

20

https://vlir.be/publicaties/academisch-erfgoed-in-vlaanderen/


voor wetenschappelijk onderzoek, objecten die getuigen van 
het academische leven, archiefmateriaal, bibliotheekcollecties 
en collecties van hoogleraren of andere sleutelfiguren uit het 
universitaire leven. In ruimere zin is er ook plaats voor cultureel 
erfgoed dat binnen een instelling voor hoger onderwijs wordt 
bewaard omdat het haar door derden is toevertrouwd. 
Immaterieel erfgoed omvat dan weer tradities, gewoontes, 
praktijken en vaardigheden die in de hoofden en handen van de 
universitaire gemeenschap leven en van generatie op generatie 
worden overgedragen.

De broodnodige update van de collectiebeschrijvingen uit 
‘Balans en Perspectief’ wordt gecoördineerd door ETWIE en 
neemt een groot deel van 2020 in beslag. De update vormt 
een goede aanvulling op de landschapstekening van de VLIR en 
brengt nagenoeg alle collecties in beeld die in vier universiteiten 
huizen: UAntwerpen, UGent, KU Leuven en VUB. UHasselt heeft 
anno 2014 geen proactieve werking rond erfgoedcollecties en 
wordt in deze update dan ook buiten beschouwing gelaten. In 
de VLIR-werkgroep neemt de UHasselt echter solidair deel om 
te leren van de vier andere universiteiten, terwijl het biblio-
theekteam intern verder sensibiliseert rond erfgoed. 

Voor de update van de vele collecties aan de universiteiten 
vormen de collectiebeschrijvingen uit 2014 dus de basis. Waar 
‘Balans en Perspectief’ uit 2014 ingaat op de toestand en de 
mogelijkheden van en de bedreigingen voor het Vlaamse 
academische erfgoed, zet de update vooral in op de collecties 
zelf. Bestaan alle wetenschappelijke collecties nog die toen 
beschreven zijn? Zijn er collecties afgestoten? Gegroeid? 
Geïnventariseerd? Gedigitaliseerd? Wat met de toenmalige 
contactpersonen en beheerders? En zijn de bewaarplaatsen of 
tentoonstellingslocaties van toen nog steeds dezelfde? Worden 
objecten nog steeds gebruikt als didactisch materiaal of voor 
onderzoek, of hebben ze eerder een museale functie? 3

Als eerste stap worden de uitvoerige collectiebeschrijvingen 
van 2013-2014 onder de loep genomen. De contactpersonen 
of beheerders geven een huidige stand van zaken door. Het zijn 
de collega’s van de universiteiten zelf die de rondvraag voor hun 
rekening nemen; ETWIE staat vervolgens in voor het verwerken 
van de gegevens. Dit alles wordt in mooi vormgegeven fiches 
gegoten: één fiche per collectie.

3 Als er in de collectiefiche bij 3.2 Oorspronkelijke en huidige functie vermeld wordt dat de collectie een museale functie heeft, dan wordt bedoeld dat 

de objecten niet meer gebruikt worden voor onderzoek en onderwijs. Het kan dan gaan om objecten die in depot bewaard worden, maar evengoed 

gaat het om tentoongestelde collecties in vitrines, gangen, in leslokalen, musea of op andere plaatsen. 
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Af en toe blijkt een collectie niet meer te bestaan of is ze 
onvindbaar door opname in een andere collectie of door 
afstoting. Zo zien we dat de collectie media-apparatuur van 
de UAntwerpen door de medewerkers van het bevoegde 
instituut eigenlijk nooit als een erfgoedcollectie werd aanzien, 
waardoor ze wellicht afgestoten is of in een hoekje verstopt 
werd. De collectie oftalmologie van de KU Leuven is dan weer 
opgenomen door HistarUZ en de collectie van de Biomedische 
Bibliotheek van de UGent bestaat niet meer als dusdanig. 
De boeken en tijdschriften van die collectie bevinden zich 
intussen bij het UZ Gent en de privéverzamelingen gingen terug 
naar hun eigenaar. Ook aan de VUB zijn er enkele collecties 
verdwenen ten opzichte van enkele jaren geleden. Het Centrum 
voor Academische en Vrijzinnige Archieven CAVA is de laatste 
jaren voornamelijk actief en productief rond archiefwerking.  
Tijd en middelen ontbreken om de bewegingen binnen en rond 
de erfgoedcollecties nauwgezet op te volgen. Dat resulteert 

Collectie Medische Biochemie © CAVA - VUB Kleurenschijven, Joseph Plateau, 1828 © GUM - Gents 
Universiteitsmuseum, foto Martin Corlazzoli
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in enkele afgeslankte of volledig verdwenen collecties, maar 
evengoed in nieuwe collecties die over enkele jaren te zien 
zullen zijn bij een volgende collectie-update.

Universiteit Gent

De UGent maakt jarenlang werk van een heuse krachten-
bundeling voor de opbouw van het GUM - Gents 
Universiteitsmuseum. In het GUM duik je in het brein van de 
wetenschapper met de bijbehorende twijfels, het falen en de 
eureka-momenten. Zie je in 2014 nog enkele universiteitsmusea 
op verschillende locaties in de stad, dan ontdek je vandaag 
objecten uit heel wat collecties op één plek, naast de Gentse 
Plantentuin. Qua inventarisatie maakt het GUM werk van een 
inhaalbeweging om alles in het collectiebeheerssysteem Adlib 
te ontsluiten.

KU Leuven

De KU Leuven zet via de dienst ‘Academisch en historisch 
patrimonium’ sterk in op de zorg voor academische collecties. 
Een van de speerpunten is de inventarisering en digitalisering 
ervan. In het najaar van 2021 worden heel wat collecties 
zichtbaar via de nieuwe website www.blendeff.be. 4 Deze online 
collectiedatabank ontsluit stelselmatig wetenschappelijke 
collecties en kunstverzamelingen van de KU Leuven. Daarnaast 
zijn er nog verschillende interne groepen die zorg dragen voor 
het academisch erfgoed, zoals het nieuwe HERKUL, het nieuwe 
interdisciplinaire KU Leuven Instituut voor Cultureel erfgoed en 
de Dienst Publiekswerking.

Collectie Paleontologie - Dwarsdoorsnede van een fossiele zeeslak 
© Digitaal Labo KU Leuven

4 Deze website van de KU Leuven wordt verwacht in februari 2021. Stelselmatig zullen collecties online komen. 
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Vrije Universiteit Brussel

De VUB heeft met CAVA een organisatie die zich inzet voor het 
verzamelen, bewaren en beheren van het erfgoed en het archief 
van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap in Vlaanderen 
en Brussel, maar ook van de VUB zelf. CAVA beheert daarbij 
voornamelijk archivalisch materiaal, publicaties en foto’s, maar 
in het depot is er ook plaats voor objecten en wetenschappelijk 
erfgoed.

Universiteit Antwerpen

Academisch erfgoed is binnen de UAntwerpen de derde 
pijler in de erfgoedwerking die ressorteert onder de afdeling 
‘Bijzondere collecties’ van de Universiteitsbibliotheek. In 2017 
ontstaat de werking rond academisch erfgoed met als doel het 
inventariseren en ontsluiten van dit erfgoed op de universiteit 
en de geassocieerde hogescholen.

Zoals je merkt, zijn de vier universiteiten bijzonder aandachtig 
bezig met academisch erfgoed. Waar dat aan de ene universiteit 
resulteert in een museum, wordt er aan een andere universiteit 
volop werk gemaakt van sensibilisering. Dat is een voordeel 
voor een interuniversitaire werking, want er zijn enorm veel 
mogelijkheden om de uniciteit van de collecties en de werking 
te benadrukken, maar tegelijkertijd is er ook heel veel ruimte 
om van elkaar te leren.

Ook in 2021 wordt de samenwerking met de universiteiten 
verdergezet en staat onder meer het immateriële erfgoed op 
de agenda!

Meer informatie? 
Meer weten over het themanetwerk academisch erfgoed? 
Neem dan contact op met Lieselot via lieselot@etwie.be.

Collectie Muizen- en rattenvallen © Jesse Willems, UAntwerpen
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KU LEUVEN UNIVERSITEIT ANTWERPEN UNIVERSITEIT GENT VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
27 29 30 17

SITUATIE T.O.V. 2014:
   Nieuwe collecties     
   Collecties die gegroeid zijn    
   Collecties die niet meer bestaan

15 25 6

39 (deels)
gedigitaliseerde collecties

67 (deels) 
geïnventariseerde collecties

MUSEAAL 
83

ONDERWIJS
51

ONDERZOEK
24

GROOTSTE COLLECTIES

FUNCTIE 

UNIVERSITEIT ANTWERPEN: DIA’S 
20.000

KU LEUVEN: PALEONTOLOGIE 
100.000

UNIVERSITEIT GENT: PLANTENTUIN 
410.000

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL: HERBARIUM 

45.000

103
COLLECTIES
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Een veldtekening over het erfgoed 
van de kunststofindustrie

Vanaf 2020 neemt ETWIE jaarlijks een specifiek thema binnen 
het veld van het technisch, wetenschappelijk en industrieel 
erfgoed onder de loep dat tot nog toe relatief onderbelicht 
is gebleven. Het doel is om rond dat thema een verkennende 
veldtekening op te stellen die de nodige contextinformatie geeft 
om een bepaalde sector te leren kennen, en die meteen bekijkt 
welk erfgoed van zo’n industrietak wel, of juist niet, in museale 
collecties voorkomt. Hiermee willen we een basis bieden die 
enerzijds gericht verder onderzoek kan stimuleren en anderzijds 
kan bijdragen tot het scheppen van een toekomstvisie rond het 
erfgoed van een sector.

Deze terugkerende actie komt grotendeels voort uit de werking 
van ETWIE rond het erfgoed van bedrijven, want dergelijk 
onderzoek betekent vooral ook contacten leggen met de 
nog actieve ondernemingen in de sector om te zien wat bij 
hen bewaard is gebleven. Anderzijds vult het initiatief onze 
werking rond het up-to-date houden van de ’Onderzoekbalans 
industrieel erfgoed’ aan. In die onderzoeksbalans komen 
momenteel 36 brede of juist vrij specifieke sectoren aan bod, 
voortbordurend op een eerdere indeling vanuit het agentschap 
Onroerend Erfgoed. Om deze onderzoeksbalans inhoudelijk 
uit te breiden, brengen we dus stelselmatig onderbelichte 
sectoren in kaart. 

Als eerste thema binnen de brede cluster van de chemische 
industrie (zie ook verder), duikt ETWIE in 2020 in de wereld van 
(het erfgoed van) de kunststofindustrie, met als resultaat de 
publicatie ‘Melk, katoen, fenol en matrijzen’.

Plastic fantastic!

Zicht op de perserijafdeling van Vynckier Frères & Cie eind 
jaren 1920. Hier werd het Vyncolit-perspoeder, hun eigen soort 
bakeliet, omgevormd tot sierlijke stopcontacten, schakelaars, 
afdekplaatjes en nog heel wat meer. © Vyncolit SBHPP
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Baekeland voorbij, want er valt veel meer te 
ontdekken

Wanneer de keuze gemaakt wordt om dit thema te onderzoeken, 
stel ik na een eerste verkenning van de beschikbare literatuur 
over kunststoffen in België vast dat er over de haast mythisch 
geworden figuur Baekeland al heel wat onderzocht en 
geschreven is. Het is dus niet zo dat er tot vandaag geen 
aandacht geschonken wordt aan het onderwerp 'kunststoffen' 
binnen erfgoed- en onderzoekscontext, maar Baekeland bezit 
eigenlijk nooit fabrieken op Belgische bodem en maakt hier ook 
nooit kunststoffen. 

Wie dan wel? Wie zijn de vroege vogels die met caseïne 
uit melk, cellulose uit katoen of met fenolharsen spullen 
gaan maken en verkopen in Vlaanderen? Welke andere 
kunststofsoorten duiken mettertijd op in de productielijnen 
van deze bedrijven, en wat wordt daar dan mee gemaakt? Hoe 
evolueert de kunststofsector in Vlaanderen qua organisatie en 
vertegenwoordiging? Zijn er kunststoffabrieken beschermd als 
monument? Hoe zit het met kunststoffen in museale collecties? 
En zijn er zaken die nog ontbreken in die collecties?

Boeiend, leerrijk en gewoon leuk

Eerlijk, het is bijzonder fijn om in zo’n afgebakend thema te 
kunnen duiken. Ik had wel verwacht dat het een boeiend thema 
zou zijn, maar niet dat het me zo zou opslorpen. Ik hoop oprecht 
dat deze veldtekening het startpunt mag zijn voor musea, 
onderzoekers, liefhebbers en bovenal de bedrijven zelf om het 
erfgoed van de kunststofnijverheid in Vlaanderen niet uit het 
oog te verliezen. Er is bijzonder veel om te vertellen en om te 
tonen, maar tegelijk blijkt er erg weinig van bewaard. Het deed 
telkens enorm veel deugd om bij de diverse kunststofverwerkers 
oprecht gefascineerde mensen te leren kennen, met een hart 
voor de geschiedenis van hun onderneming en de producten 
die er gemaakt werden en worden. Ik ben ervan overtuigd dat 
hier in het domein van het erfgoed van de kunststoffen nog veel 
potentieel zit voor onderzoek, documentatie en expositie. 

De veldtekening ‘Melk, katoen, fenol en matrijzen’ is beschikbaar als 
pdf op de website van ETWIE: www.etwie.be/nl/downloads. 

Meer informatie? 
Heb je  informatie over dit thema, of vragen? Neem dan contact 
op met robin@etwie.be.
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Het molenaarsambacht wordt in de zomer van 2020 toegevoegd aan de 
Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. De symbolische 
erkenning is een mooi eerbetoon aan de vele - meestal vrijwillige - molenaars 
die dag in dag uit het ambacht, de kennis, vaardigheden én de molen levend 
houden. Want geen molen zonder molenaar, geen molenaar zonder molen!

Het molenaarsambacht kent een heel rijk verleden, zowel in Vlaanderen als 
in andere regio’s en landen. In onze contreien verschijnt de eerste houten 
draaibare windmolen omstreeks 1180. Eeuwenlang worden molens voor van 
alles ingezet: graan malen, zaden pletten, polders droog houden, hout zagen, 
papier scheppen, kleurstoffen malen, wol vollen… Molens vormen lang een 
onmisbare schakel in de voedselvoorziening en blijken de motoren van onze 
economie. Tot pakweg 80 jaar geleden staan boeren met kar en paard aan te 
schuiven bij de duizenden molens die Vlaanderen dan nog telt. Na de Tweede 
Wereldoorlog vallen de meeste molens stil door de opkomst van diesel- en 
elektromotoren. Traditionele wind- en watermolens verdwijnen langzaamaan 
uit het landschap, en met hen ook de beroepsmolenaars. Gelukkig ontstaat 
een nieuw soort molenaar: de vrijwillige molenaar. 

Er is heel wat beweging rond molens in 
2020. Zo wordt het molenaarsambacht 

door minister Jan Jambon erkend als 
immaterieel cultureel erfgoed en werkt 

ETWIE mee aan een educatief project 
om leerlingen te laten kennismaken met 
de fascinerende wereld van windmolens 

en het werk van molenaars.

De molen draait in 2020!
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De eerste vrijwillige molenaars krijgen hun opleiding nog van 
de laatste beroepsmolenaars. Vandaag zijn er cursussen om 
nieuwe enthousiastelingen op te leiden. Door hen kunnen de 
molens blijven draaien en worden dure restauraties vermeden. 
Verschillende molenaarsverenigingen zetten zich in om de 
vakkennis over te dragen naar volgende generaties. De opname 
op de Inventaris Vlaanderen voor het Immaterieel Cultureel 
Erfgoed geeft niet alleen erkenning aan het historische ambacht, 
maar ook en vooral aan de huidige en toekomstige beoefenaars 
die onze molens als werkende monumenten in stand houden.1

In 2020 schiet een nieuw project uit de startblokken, 
een samenwerking tussen verschillende partners. De 
‘Molenbrigade’ laat leerlingen van het derde en vierde leerjaar 
kennismaken met de fascinerende wereld van windmolens en 
molenaars. Het educatieve pakket, dat in mei 2021 gelanceerd 
wordt, bestaat uit een reeks korte filmpjes, een molenbezoek 
en een heuse experimenteerkoffer.

www.molenbrigade.be

1 Uit de perstekst van het Departement Cultuur, Jeugd en Media: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/fanfarecultuur-en-molenaarsambacht-er-

kend-als-immaterieel-erfgoed, laatst geraadpleegd op 19 maart 2021.
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In een introfilmpje stellen enkele West-Vlaamse molenaars 
zichzelf voor. Zij nodigen de kinderen uit om een bezoek te 
brengen aan een oude windmolen in de buurt van de school. Na 
het molenbezoek mogen de leerlingen zelf experimenteren met 
wieken, tandwielen en maalstenen. Via themafilmpjes en een 
erfgoedkoffer maken ze spelenderwijs kennis met windenergie, 
tandwieltechniek en het verwerkingsproces van graan tot 
brood.  Zo leren ze meer over windrichting, windkracht en 
aerodynamica, bouwen ze zelf een machine met tandwielen 
en leren ze het onderscheid kennen tussen grondstof (graan, 
vlas, lijnzaad), half afgewerkt product (meel, vlasvezels, lijnolie) 
en afgewerkt product (brood, textiel en verf). Op het einde van 
deze ontdekkingstocht mogen de leerlingen zich trots lid van 
de Molenbrigade noemen. Dit wordt gevierd met een heus 
bakfestijn. 

“Ik wens ETWIE van harte te danken voor de steun. 
Die geeft recht op 10 bonnetjes voor evenveel 
knuffels na corona.”

Aan het project werken 15 molens uit West-Vlaanderen mee. 
Het is een samenwerking tussen Musea Brugge, de erfgoed-
cellen zuidwest, Kusterfgoed, CO7, TERF en Brugge, Provincie 

West-Vlaanderen, VIVES, ETWIE, Texture Kortrijk, DVV 
Westhoek/IJzervallei en het Molenforum. Voor de productie 
van de filmpjes en de educatieve koffer is beroep gedaan op het 
Geheugen Collectief, De Zeemier en Casa Blanca.

Ook internationaal zien we in 2020 beweging rond het 
molenaarsambacht. De eerste Internationale Conference 
on the Craft of the Miller dat in maart zou doorgaan wordt 
omgezet naar een digitale conferentie in november. Meer dan 
200 mensen uit bijna 30 landen schrijven in. De organiserende 
organisatie, De Hollandsche Molen, zet zich al sinds 1923 in 
voor het voortbestaan en malend houden van de wind- en 
watermolens van Nederland. Alain Goublomme vertelt er hoe 
het molenaarsambacht in Vlaanderen eruit ziet; Jonathan Cook 
van Fosters Mill doet hetzelfde over wind- en watermolens in 
het Verenigd Koninkrijk. Daarna komen Antoine Gauthier en 
Filip Tomaszewski aan de beurt over respectievelijk Canada 
en Polen. Ondanks landelijke verschillen in de subsidiëring en 
organisatie, wordt duidelijk dat er nog maar weinig profes-
sionele molenaars zijn en dat het doorgeven van de kennis 
en kunde rond het molenambacht een heikel punt is. De 
conferentie betekent de start van een internationaal netwerk. 
Zo kunnen borgingsmaatregelen, financiële mogelijkheden, 
educatieve ideeën en nog heel wat meer uitgewisseld worden 
en als inspiratie dienen voor de molenaars.
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Mooie uitspraak tijdens de International Conference on the Craft of 
the Miller. 

Meer informatie? 
Meer weten over onze ICE-werking? Neem dan contact op met 
Lieselot via lieselot@etwie.be.
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Wat rest er ons vandaag nog van dit erfgoed? Wat wordt er in de musea 
bewaard? Wie weet nog hoe de machines en getouwen werken? Wie heeft 
nog de kennis en kunde om deze objecten te restaureren? Hoe kunnen 
onderzoekers of ontwerpers op een duurzame manier opnieuw aan de slag 
met dit erfgoed?

In groep kan je meer dan alleen, daarom bundelen we de krachten in 
een netwerk rond het textielerfgoed in Vlaanderen om deze vragen te 
beantwoorden. 

We nemen de draad terug op
 
Begin 2020 neemt het netwerk rond textielerfgoed in Vlaanderen een nieuwe 
start. ETWIE coördineert het netwerk. Het is één van de drie themanetwerken 
die gedurende deze beleidsperiode centraal staan, naast bedrijfserfgoed en 
academisch erfgoed. Samen met het Industriemuseum, Design Museum Gent, 
Texture, Museum van Deinze en de Leiestreek, MUST, Stadsmuseum Lokeren, 
SteM, PARCUM, het MAS, Modemuseum Antwerpen, Modemuseum Hasselt en 
Openluchtmuseum Bokrijk maken we een veldtekening die duidelijk weergeeft 
wat textielerfgoed is, en wie iets kan, weet of heeft dat met dit erfgoed te 
maken heeft.

"Het Netwerk Textielerfgoed houdt me bij de les zodat de 
ontsluiting en het onderzoek van een belangrijke deelcollectie 

op de radar blijven." 

Eva Van Regenmortel - Design Museum Gent

Het Netwerk Textielerfgoed Vlaanderen betekent op twee vlakken een nieuwe 
start. Na een jaar brandweererfgoed waarderen en een tweede kind op wereld 
zetten, sta ik op 3 januari 2020 te popelen om opnieuw op de trein naar Gent 

Wie aan het Gent van 200 jaar geleden 
denkt, kan niet om de vele spinnerijen, 
weverijen en (textiel)drukkerijen heen. 

De West-Vlaamse velden zijn er bezaaid 
met blauwe vlasbloemen, lakens 

liggen te bleken in de weilanden en in 
elk huishouden werkt wel iémand in 
de textielnijverheid. In de jaren 1980 

zetten de Antwerpse Zes België op de 
modekaart en van heinde en verre trekt 

men naar Brugge om kant te kopen. 

Meer informatie? 
Weet jij iets, heb jij iets of kan je iets dat 

verband houdt met textielerfgoed? 
Laat het mij weten: sanne@etwie.be.

Textielerfgoed
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Vlaszwingelarij. Collectie 

Texture, museum van vlas en textiel



te springen. Na maanden vol melk, luiers en fruitpap kan ik 
eindelijk starten met mijn nieuwe job: het opnieuw tot leven 
blazen van een netwerk rond textielerfgoed in Vlaanderen. 
Opnieuw? Jawel, het Industriemuseum (toen nog MIAT) start 
al in 2010 met het opzetten van het Vlaams Textielnetwerk om 
een samenwerking tot stand te brengen tussen textielmusea 
en -collecties, om collectieafspraken te maken en om een 
textielweek of -maand te organiseren. Het festival tec-STIEL 
wordt in 2011 het eerste gezamenlijke project van de Vlaamse 
textielmusea met het vakmanschap van textiel als centraal 
thema. Het initiatief kent echter geen vervolg. Het netwerk 
rond textielerfgoed komt pas bij de inkanteling van ETWIE in 
het Industriemuseum (2018) terug op de agenda te staan.

ETWIE wordt trekker van het netwerk en zal organisaties en 
personen verenigen, input geven en output verspreiden naar 
het erfgoedveld. Partners en andere betrokkenen worden via 
een stuurgroep en tijdens ontmoetingsmomenten samenge-
bracht, en ETWIE zorgt voor de uitwerking van acties, het 
oprichten van werkgroepen en communicatie. 

"Het voordeel van werken in netwerkverband is 
dat we samen met de partners uit het netwerk het 

verhaal van de textielsector in Vlaanderen 
allesomvattend in kaart kunnen brengen. We leren 

van elkaar en vullen elkaar aan." 

Gerald Delvaux - SteM Sint-Niklaas

In 2020 is het dus eindelijk zover. Hoewel het netwerk rond 
textielerfgoed iets langer in de lade blijft liggen, start ik begin 
2020 aan mijn bureau in het Industriemuseum met het lezen 
van diverse bronnen rond textiel en haar geschiedenis in onze 

contreien. Textiel is overal en textielerfgoed bevindt zich in 
zowat alle musea, archieven en bibliotheken. Op korte tijd leer 
ik het verschil tussen de verschillende grondstoffen, verwer-
kingstechnieken en hoe we doorheen de eeuwen evolueren 
van een maatschappij die ik ken uit de film 'Daens' tot die 
van vandaag. Na het inlezen volgt mijn ronde van Vlaanderen, 
langs alle partners binnen het textielnetwerk. Ik ben net terug 
uit Hasselt en Antwerpen, wanneer Covid-19 roet in het eten 
strooit. Kennismakingsgesprekken verlopen voortaan via 
Teams, Zoom of Google Meet. Tijdens de zomermaanden lukt 
het me alsnog om de collecties en medewerkers 'in het echt' te 
ontmoeten. In tussentijd verschaffen alle partners mij inzicht 
in het textielerfgoed dat ze beheren door collectieplannen te 
delen en collectievragenlijsten in te vullen. Ik vraag naar de 
noden, naar de accenten en prioriteiten die ze vooropstellen en 
naar de verwachtingen van het netwerk textielerfgoed (en dus 
ook van mij). Want die noden en acties willen we gecoördineerd 
aanpakken. 

Een greep uit de aandachtspunten die hierbij naar boven 
komen:
• We moeten onderzoeken hoe we het begrip ‘immaterieel 

erfgoed’ invullen binnen de context van textielerfgoed;
• het herbestemmen van (delen van) de collectie is één van de 

grootste uitdagingen;
• er moet ook aandacht zijn voor bedrijfserfgoed;
• naast collecties en archieven mogen we documentaire en 

educatieve collecties niet uit het oog verliezen;
• een ‘onderzoeksbalans’ rond textielerfgoed kan een handig 

instrument zijn om de stand van zaken weer te geven binnen 
het onderzoek naar textielerfgoed;

• we moeten waar mogelijk ook oog hebben voor het onroerende 
erfgoed. Wat resteert er nog van de oude fabrieken en 
bedrijven? Wat zijn de sporen van het textielerfgoed in onze 
steden en landschappen? Kan hier nog een link gelegd worden 
met archieven, documentatie of een gemeenschap?
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• het ontsluiten van collecties is van belang om de visibiliteit 
te vergroten, niet alleen zodat geïnteresseerden het 
textielerfgoed in onze musea en instellingen kunnen 
terugvinden, maar zodat ook beleidsmakers het behoud en 
beheer van dit erfgoed als prioriteit beschouwen en mee 
helpen om het Vlaamse textielerfgoed internationaal op de 
kaart te zetten.

 

Textielerfgoed in Vlaanderen

Het Netwerk Textielerfgoed Vlaanderen start met een selectie 
Vlaamse musea en organisaties die een significante collectie 
textielerfgoed beheren. De betrokken organisaties hebben 
verschillende groottes, rollen en erkenningen. Onder de 
partners bevinden zich twee landelijke dienstverlenende rollen 
(ETWIE en PARCUM), en musea met een landelijke, regionale, 
lokale of zelfs geen erkenning. De collecties textielerfgoed in 
Vlaanderen zijn dan ook divers. Ze komen veelal organisch tot 
stand. Doorheen de jaren worden collectieprofielen bepaald en 
bij- of scherpgesteld. Collectieoverleg tussen de verschillende 
musea bestaat al, maar vindt vaak ad hoc of op informele 
manier plaats. Zo is er collectieoverleg tussen de modemusea 
van Antwerpen en Hasselt waardoor overlap in de collecties 
vermeden wordt. Het Industriemuseum en SteM komen 
dan weer overeen dat machines en erfgoed rond de brei-in-
dustrie verzameld en tentoongesteld worden bij die laatste in 
Sint-Niklaas. In Antwerpen zijn er afspraken tussen het MAS en 
het MoMu over het verzamelen van kledij. Het afstemmen en 
overleggen rond collectie- en verzamelbeleid kan echter nog 
beter. De veldtekening die we maken, kan hiertoe bijdragen door 
het overleg te formaliseren en kennis over de vele collecties 
beter te delen met het veld. De meeste musea zetten actief in 
op verwerving van collectiestukken wanneer het gaat om het 
opvullen van hiaten in hun collectie. Zo heeft het Modemuseum 
Hasselt bijvoorbeeld een ‘hiatenlijst’ om die ontbrekende 

stukken in kaart te brengen, zoals stukken om ensembles te 
vervolledigen. Maar musea handelen eerder passief wanneer 
ze collectiestukken verzamelen op basis van  het collectieprofiel. 
Het gaat dan om het verwerven van objecten die te koop of als 
schenking aan het museum aangeboden worden. In dat geval 
is het belangrijk dat de objecten zich in goede staat bevinden. 
Elk object moet een aanvulling zijn op de collectie of vervangt 
eenzelfde stuk dat zich binnen de collectie in slechtere staat 
bevindt. Zoals hierboven vermeld komen de meeste museale 
collecties organisch tot stand en wordt het collectieprofiel 
later verscherpt of aangepast. Veel objecten of deelcollecties 
‘passen’ plots niet meer binnen een bijgestuurd collectieprofiel. 
Afstoten, ontzamelen of herbestemmen is dan aan de orde.
 
 
Naar een fijnmazige veldtekening

Het uiteindelijke doel van het Netwerk Textielerfgoed 
Vlaanderen is om tegen eind 2023 een fijnmazige veldtekening 
te hebben waarbij duidelijk is wie iets kan, wie iets weet en wie 
iets heeft rond textiel. Een uitgebreide veldtekening kan dan 
de grootste noden uit de bevraging van de musea opvangen, 
door het hele netwerk van experten en organisaties die bezig 
zijn met textielerfgoed in kaart te brengen. Op basis van de 
veldtekening kunnen collectieprofiel en verzamelbeleid van 
musea en andere collectiebeherende instellingen beter op 
elkaar worden afgestemd. Hiaten kunnen worden opgevuld en 
herbestemming kan gemakkelijker en eenduidiger verlopen. 
Ten slotte kunnen uit de veldtekening aanbevelingen ontstaan 
die het beleid rond het textielerfgoed in Vlaanderen na 
2023 versterken. Daarvoor worden jaarlijks nieuwe groepen 
bevraagd. In 2021 zijn de erkende musea, bibliotheken en 
archiefinstellingen aan de beurt. In de jaren die volgen worden 
ook verzamelaars, heemkundige kringen, bedrijven en andere 
private actoren in kaart gebracht.
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Collectie Industriemuseum

Vier werkgroepen

Om aan de andere aandachtspunten tegemoet te komen 
werken we voortaan in verschillende kleinere werkgroepen, 
met focus op één deelaspect:
• Terminologie: Alle musea hebben hun collectie in meer of 

mindere mate beschreven en/of geregistreerd. Dit gebeurt in 
de meeste gevallen in een registratiesysteem zoals Adlib. Veel 
organisaties ervaren ruis in de gebruikte termen. Bestaande 
thesauri (zoals Art and Architecture Thesaurus of AAT) zijn 
vaak te beperkend. Problemen stellen zich bijvoorbeeld bij 
termen die gebruikt worden om zowel een materiaal, een 
techniek als een object te beschrijven, bijvoorbeeld ‘damast’ 
en ‘kant’. Hier kan het maken van duidelijke richtlijnen en 
afspraken soelaas brengen.

• Kennis en onderzoek: Welke kennis bevindt er zich in 
Vlaanderen, maar vooral: welke expertise ontbreekt? In 
samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen in 
Vlaanderen of daarbuiten kan nieuw onderzoek gestimuleerd 
en gefaciliteerd worden. 

• Waardering: Het waarderen van een object of een 
deelcollectie binnen één of meerdere collecties kan ons op 
een gestructureerde en beargumenteerde wijze meer inzicht 
geven in de geschiedenis, het gebruik en de aanwezigheid 
van het object in de Vlaamse musea. Verschillende partners 
geven aan interesse te hebben om één of meerdere 
deelcollecties te waarderen binnen de eigen collectie of 
op Vlaams niveau. Zo gaan we in 2021 alvast van start met 
het waarderen van de naaimachines in de Gentse stedelijke 
musea. Als resultaat kunnen we dan bijvoorbeeld een advies 
geven rond de bewaring of herbestemming van naaima-
chines. 

• Immaterieel cultureel erfgoed: Textielerfgoed bevat veel 
elementen die tot het ‘immaterieel cultureel erfgoed’ 
kunnen behoren. Hier rijzen echter vele vragen en onduide-
lijkheden op over wat er wel dan niet tot het immaterieel 
textielerfgoed behoort en hoe immaterieel erfgoed in de 
werking van een museum geïntegreerd kan worden.

Binnen elk van deze werkgroepen worden de komende jaren 
verschillende acties uitgewerkt. Van het waarderen van 
naaimachines, over het verschil tussen velours en fluweel, tot 
het interviewen van de pioniers binnen het onderzoek naar 
textielerfgoed en het opzetten van trajecten tot vakmanschap…: 
er is nog veel uit de doeken te doen. Ik zal er geen doekjes om 
winden, de komende jaren geef ik opnieuw van katoen! 



De centrale vraag luidt: hoe gaan we verantwoord om met asbest, in de eerste 
plaats voor de medewerkers binnen de sector, maar ook in functie van het 
cultureelerfgoedobject an sich. Wat is een veilig en wettelijk kader waarbinnen 
met asbest kan gewerkt worden (verwijdering, restauratie, conservering) en 
wat zijn de gevolgen voor de sector (collecties, aanwervingen en restauratie)? 
Hoe moet een aanwervings- en collectiebeleid van een museum aangepast 
worden om rekening te houden met de gezondheidsrisico’s en een potentieel 
hoge kost om het stuk veilig te kunnen conserveren? Bijkomend moet de vraag 
worden gesteld wat de intrinsieke waarde van het behoud van de asbesttoe-
passing in het cultureelerfgoedobject kan betekenen. Door een eenzijdig beleid 
van louter asbestverwijdering of ‘veilig’ opbergen in het depot verdwijnt het 
publieke besef dat asbest jarenlang veelvuldig in tal van ‘onschuldige’ toepas-
singen wordt gebruikt. 

In een eerste fase van dit project wordt de huidige toestand binnen de sector 
onderzocht. Daarbij valt op dat kennis en methodiek omtrent asbest meestal 
ontoereikend is, waardoor zowel risico’s voor de medewerkers binnen de 
culturele sector als voor het publiek kunnen ontstaan. Er is dus nood aan een 
eenduidig asbestbeleid binnen de sector.

Asbestbeleid

Centraal staat de asbestherkenning, specifiek in erfgoedstukken. Die kennis 
is in de loop der jaren grotendeels ‘vergeten’, waardoor tal van onschuldige 
objecten zoals bakeliet, remblokjes van fietsen, schoolborden... wel degelijk 
asbest kunnen bevatten.  Eén van de doelstellingen binnen het asbestproject is 
om een overzichtelijke en dynamische asbestkennisbank op te bouwen waarbij 
de erfgoedmedewerkers een cruciale rol in spelen. Gecombineerd met enkele 
lesmodules zoals een ‘introductie in de asbest’ en ‘de gevaren van asbest’ 
trachten we de erfgoedmedewerkers te bereiken en te sensibiliseren.

In de zomer van 2020 start ETWIE 
het asbestproject op binnen het 

algemene kader van ‘gevaarlijk erfgoed 
in de culturele sector’. Dit platform 
wordt samen met diverse partners 

uit de cultuursector (waaronder een 
tiental musea), asbeststudiebureaus, 

de Universiteit Antwerpen (afdeling 
Erfgoedstudies) en de Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM) gedragen om een veilig 

beleid te kunnen vormen omtrent de 
onderschatte asbestproblematiek. 

Gelijklopend met dit project ontvouwt 
de OVAM een doelgericht afbouwbeleid 

van asbest dat in de komende jaren 
verder zal worden ontrold.

Meer informatie? 
Stuur een mailtje naar peter@etwie.be.

Gevaarlijk erfgoed 
in de culturele sector: asbest
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Vervolgens wordt een behandelingsmethodiek opgemaakt die 
de veiligheid tijdens en na de asbestbehandeling garandeert. 
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om asbest-
verwijdering te kunnen uitvoeren? Wat is het wettelijke 
kader? Asbestverwijdering, afhankelijk van de voorgeschreven 
methode, kan enkel door erkende asbestverwijderaars 
uitgevoerd worden. Andere verwijderings- of behandelings-
technieken vallen onder een strikte wetgeving waarop de 
Vlaamse Overheid streng toeziet. Te vaak komt asbest in de 
media door ondoordacht te handelen met alle gevolgen van 
dien...

Het onderzoek behandelt verschillende cases waaruit blijkt 
dat een rechtlijnige aanpak van asbest in erfgoedobjecten niet 
bestaat. Dan hebben we het over deze cases:

• Reeds uitgevoerde asbestprojecten binnen musea (los van 
het asbestproject):
- Ontsmettingstoestel  - Red Star Line museum, Antwerpen
- Aangepaste hermetisch gesloten vitrinekasten - War 

Heritage Museum, Brussel

• Reeds uitgevoerde asbestprojecten binnen musea (binnen 
het asbestproject):
- asbestkoord aan luik stoomketel  - Jenevermuseum, Hasselt
- asbestkarton in projectoren  - FOMU, Antwerpen
- asbestisolatie aan velourspers  - Industriemuseum, Gent
- asbestcontaminatie in de verschillende collecties
- contaminatie door asbeststof van golfplaten in depot© Jenevermuseum Hasselt

47

ET
W

IE
 J

A
A

R
B

O
EK

 2
0

20



Als er één (grote) industrietak binnen 
het industrieelerfgoedveld tot nu toe 

relatief onderbelicht is gebleven, zowel 
op onroerend, roerend als immaterieel 

vlak, dan is het wel de chemische 
industrie. Toch in vergelijking met het 
erfgoed van de andere grote sectoren 

zoals de steenkoolontginning, de metaal-
sector of de textielindustrie. Het is 

nochtans fascinerend om te zien hoezeer 
de vroege chemische industrie met deze 
sectoren samenhangt en zich er in zeker 

mate samen mee ontwikkelt.

Het boeiende, doch vermiste 
erfgoed van de chemische industrie?

Grofweg en zonder veel nuance samengevat zijn er een aantal periodes en 
evoluties te onderscheiden in de ontwikkeling van de chemische sector in België. 
De focus van deze bijdrage ligt op de vroege chemische sector, vooral gericht 
op het verwerken van bijproducten uit de steenkool- en cokesindustrie en de 
metaalsector tot hoofdzakelijk basisproducten als zwavelzuur, soda, salpeter en 
ammoniak (en een resem andere waardevolle chemicaliën, maar dan in kleinere 
hoeveelheden). 

Latere evoluties, zoals de overgang van op ervaring gebaseerde productie naar op 
wetenschappelijk onderzoek gebaseerde ontwikkeling in nauwe samenwerking 
met universiteiten en de opkomst van petrochemie, de ontwikkeling van 
biochemie en farmacie… laat ik hier nog grotendeels buiten beschouwing. Ook 
de sodaproductie (die via het Leblancproces één van de grootste verbruikers van 
zwavelzuur was, alsook met het Solvayproces in zekere zin een eerste breekpunt 
vormt met die vroege chemische industrie) komt niet aan bod; eenvoudigweg 
omdat dit artikel niet genoeg ruimte heeft om ook nog die boeiende wereld in 
te duiken.

Concrete reden voor de focus op die vroege chemische industrie is ook dat 
de industrietakken waar die chemische fabrieken sterk mee verbonden zijn, 
ondertussen grotendeels ‘erfgoed’ zijn geworden. Samen met de sluiting van de 
steenkoolmijnen en de afbraak van de staalreuzen, cokesovens en gasfabrieken 
lijkt veel van die vroege chemische industrie onopgemerkt verdwenen te zijn. 

Voor wie een beetje wil proeven van de toch wel boeiende chemische industrie 
vat ik in dit artikel kort enkele clusters van onderlinge samenhang tussen de 
vroege chemische industrie en andere grote industriesectoren samen en stel 
daarna het beeld wat bij. Ter illustratie worden enkele voorbeelden overlopen 
van ‘verdwenen’ sites.
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Het boeiende, doch vermiste 
erfgoed van de chemische industrie?

Steenkoolchemie

Beginnen doe ik met steenkool. Dé brandstof van de industriële 
revolutie. Spontaan denk je dan aan enkele zaken. Er is de 
arbeidsintensieve ontginning van steenkool, met schacht-
bokken, kolenwasserijen en vele mijnwerkers. Er zijn de 
laaiende vuren in de met steenkool opgestookte stoomketels, 
waarbij stoommachines die immense kracht omzetten in een 
draaiende beweging en zo op hun beurt talloze machines in 
honderden grote en kleine ateliers doen bewegen. Er zijn 
cokesovens die de onzuiverheden in de steenkool, zoals zwavel, 
door verhitting verwijderen. De resterende ‘zuivere’ cokes 
zijn hierdoor geschikt voor staalproductie of om bijvoorbeeld 
moutasten te stoken (want je wil liever geen zwavel in je bier). 
Het gas dat bij het cokesproces vrijkomt, is dan weer nuttig om 
te gebruiken voor verlichting en verwarming en wordt daarvoor 
in grote gashouders opgeslagen.

Tot zover het industrieel erfgoed van steenkool waarmee de 
meesten in dit erfgoedveld, en in zekere mate ook het bredere 
publiek, vertrouwd zijn.

Maar minder algemeen bekend: steenkool en de restproducten 
uit de verwerking ervan zijn ook dé grondstoffen bij uitstek om 
een hele resem specifieke chemicaliën uit te winnen. 

Bij het productieproces van cokes komen bijvoorbeeld de 
onzuiverheden in de steenkool los in gas- en teervorm. Deze 
restproducten worden opgevangen, gezuiverd en nuttig gebruikt. 
De eerste cokesoven met installaties voor de recuperatie van 

deze bijproducten wordt in 1883 in Bois-De-Luc opgestart.1  
In de brochure van de Société Belge de l’Azote et des produits 
chimiques du Marly, die afdelingen had bij verschillende 
cokesfabrieken in België, wordt het brede gamma aan 
chemische producten die zij aan de steenkool (houille) weten 
te onttrekken overzichtelijk getoond.2

Dat gaat van brandstoffen als benzine en butaangas tot 
smeerolie, farmaceutische producten en oplosmiddelen zoals 
aceton. Fenol en formaldehyde, de twee basisbestanddelen 
voor het maken van bakeliet, komen ook voort uit steenkoolgas. 
Lange tijd zijn de cokesovens ook onrechtstreeks de belang-
rijkste producenten van ammoniak. Ammoniak is een verbinding 
van stikstof met waterstof, samen met zwavelzuur een cruciaal 
element voor bijvoorbeeld het maken van verschillende soorten 
kunstmeststoffen. 

Producten die vervolgens uit ammoniak gemaakt kunnen 
worden, zoals salpeterzuur (acide nitrique, via Ostwald-
proces) en ammoniumnitraat spelen ook een grote rol in het 
maken van kunstmeststoffen, maar worden daarnaast in grote 
hoeveelheden gebruikt voor het maken van buskruit en een 
variëteit aan explosieven.

Explosieven die op hun beurt weer gebruikt worden in de 
mijnen voor de ontginning van steenkool. En zo is een eerste 
cirkel eigenlijk rond.

1 K. Bertrams en G. Magiels, Mensen en moleculen,  Editions Mardega, 2019 p. 15
2 Brochure van de Société Belge de L’Azote, collectie MOT
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Schematische voorstelling van de afgeleide producten die de Société Belge de l’Azote et des produits chimiques du Marly uit steenkool en de gassen en 
restfracties van de cokesovens produceerde. Collectie MOT 51
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Staal en… chemie?

De staalsector, met z’n hoogovens, speelt een niet te 
onderschatten rol in de ontwikkeling van de chemische sector. 
De staalindustrie is lang dé grote afnemer van cokes. Het is dan 
ook de vraag vanuit de staalindustrie die sturend is voor de vele 
cokesovens die dagelijks tonnen cokes produceren. Bijgevolg 
hangt de beschikbaarheid van bijproducten uit de cokesovens, 
één van de hoekstenen van de chemische sector, erg nauw 
samen met het reilen en zeilen van de staalindustrie.

Maar innovaties voor en productieprocessen van de staalpro-
ductie zorgen onrechtstreeks ook voor ontwikkelingen in 
de chemische industrie. Om de kwaliteit van het staal in de 
hoogovens te verbeteren moet de verbranding in de oven 
geoptimaliseerd worden. Het gebruik van de zuiverdere 
cokes in plaats van steenkool is een eerste stap, maar een 
tweede factor in het verbrandingsproces – zuurstof – laat nog 
ruimte voor verbetering. Je kan gewoon omgevingslucht in de 
hoogovens blazen, maar die bevat naast zuurstof ook andere, 
voor verbranding nutteloze, stoffen. 

Lucht bevat zo’n 78% stikstofgas en 21% zuurstofgas. Om puur 
zuurstofgas in de hoogovens te blazen moet je dus een manier 
vinden om de stikstof uit de lucht te halen. De Fransman Georges 
Claude bedenkt een rendabele manier om dit voor elkaar te 
krijgen. Met zijn gepatenteerd Claude-proces in handen richt 
hij in 1902 een bedrijf op dat zich hierin specialiseert en tot op 
vandaag de wereldmarkt beheerst: Air Liquide. Vier jaar later 
wordt in Ougrée, nabij Luik, ruimte gemaakt voor een Belgische 
afdeling van Air Liquide om de hoogovens daar te bevoorraden.

Het stikstofgas (N) dat uit de lucht wordt gehaald, kan op zijn 
beurt gebruikt worden om via chemische processen waarbij 
waterstofgas (H2) wordt toegevoegd (zoals dat van Haber-Bosch 
of Casale) synthetische ammoniak (NH3) te maken. Vanuit die 
ammoniak zijn weer een hele resem aan chemische producten 
mogelijk, waaronder grote hoeveelheden stikstofhoudende 
meststoffen. Iets wat de Société Belge de l’Azote, niet toevallig 
ook gevestigd in Ougrée, bijvoorbeeld doet. 

Anderzijds levert de productie van staal in de hoogovens die 
in België gebruikt worden ook interessante restproducten 
op: ijzerslakken. De ijzerslakken worden gevormd door 
onzuiverheden in het metaal die bij verhitting boven komen 
drijven te binden met onder andere kalk en silica. Nu worden 
in België op dat moment vooral fosforrijke ertsen verwerkt 
in Bessemer- en de verbeterde Gilchrist-Thomas-converters 
(in 1920 wordt 85% van het staal in België geproduceerd via 
het Thomasprocedé).3 Het resultaat van het zuiveren van de 
fosforrijke ijzererts in de hoogoven is dat de ijzerslakken heel 
wat fosfaat (een binding van fosfor met zuurstof) bevatten.

En dat fosfaatgehalte maakt deze specifieke ijzerslakken erg 
geschikt om in fijn gegranuleerde vorm als een meststof 
te dienen: Thomasslakkenmeel (scories de thomas). De 
naam verwijst mooi naar het type hoogoven dat het meel 
voortbrengt. Het thomasslakkenmeel kan ook gebruikt worden 
als fosfaatbron om in combinatie met nitraten en kalium te 
verwerken in andere kunstmeststoffen.

3  M. de Bouw, I. Wouters, ‘IJzer en staal: van smeden tot gieten’, in: Erfgoed van Industrie en Techniek, 2008, nr. 4, p. 184-194
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4 The Belgian Chemical Industry. Juno 25, 1943, Rapport van de U.S. Board of Economic Warfare – Enemy Branch van 1943, waarin de 

samenstelling van de Belgische chemische industrie en de producten die ze voortbrengt samengevat worden, Hyperlink: https://books.

google.be/books?id=4SJNRXLSg78C&printsec=frontcover&hl=nl#v=onepage&q&f=false laatst geraadpleegd op 10/04/2021.
5 Voor een volledige beschrijving van de processen om zinkertsen te zuiveren, zie de uitgebreide beschrijving op de website van www.

overpeltfabriek.be (inclusief thermisch procedé van Dony, Rhenania- en Delplace-ovens, …), laatst geraadpleegd op 10/04/2021
6 Nog voor het lodenkamerproces was er in Gent al op kleine schaal zwavelzuurproductie. Dit stond volledig in het teken van de textielindsturie. Zie 

Verbruggen C. De stank bederft onze eetwaren. De reacties op industriële milieuhinder in het 19de eeuwse Gent, Gant, Academia Press, 2002, p. 87 - 88
7 K. Bertrams en G. Magiels, Mensen en moleculen, Editions Mardega, 2019 p. 13

Rond 1935-1939 komt er in België jaarlijks zo’n 1.000.000 ton 
thomasslakkenmeel voort uit de staalproductie.4 Nederland, dat 
dan zuiverdere ertsen verwerkt met hun Siemens-Martinovens, 
heeft die fosfaatrijke slakken als bijproduct bijvoorbeeld niet.

Van metallurgie naar chemie?

In de 18e, 19e en een stukje van de 20e eeuw worden 
verschillende ertsen gewonnen in België. Moresnet, nu Kelmis, 
is één van de weinige plekken in Europa waar bijvoorbeeld 
zinksulfide gedolven kan worden. Hier ontstaat de Société des 
Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne. Om van die 
ertsen zuiver zink te maken, moet de zwavel er uit. 

Dit gebeurt door de zinksulfide in ovens te roosteren. Bij 
voldoende hoge temperatuur komen zo het zwavel en andere 
onzuiverheden vrij. In gasvorm ontsnapt de zwavel dan samen 
met de rookgassen door de schoorsteen. Met technische 

verbeteringen aan de ovens wordt het uiteindelijk mogelijk 
om de zwavelhoudende rookgassen op te vangen en via 
het lodenkamerproces grotendeels te oxideren tot een vrij 
geconcentreerd zwavelzuur.5 

Wat aanvankelijk dus een restproduct van de zinkproductie 
is, zwavelhoudende rookgassen, wordt zo iets bijzonder 
nuttigs. Want zwavelzuur wordt al snel in zo veel reacties en 
toepassingen gebruikt dat het ook wel het werkpaard van de 
chemische industrie genoemd wordt. Van het maken van soda 
en bleekmiddel voor textiel tot het zuiveren van lichtgas, het 
afbijten van metalen, produceren van synthetische kleurstoffen 
en nog héél veel meer.6

“De hoeveelheid zwavelzuur die een land verbruikt, 
was een rechtstreekse aanwijzing voor de mate 
waarop deze technische toepassing van de 
scheikunde in dat land was doorgedrongen en één 
van de meest betrouwbare indicatoren voor de 
omvang van de industriële nijverheid in een land.” 7
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Naarmate de opbrengsten uit de zinkmijnen van Vieille 
Montagne in Kelmis afnemen, wordt halverwege de 19e eeuw 
in het Maasdal gestart met de grootschalige ontginning en 
verwerking van andere zwavelhoudende ertsen, zoals pyriet en 
marcasiet (ijzersulfides). Niet zozeer voor het ijzergehalte. Dat 
was bijzaak. Belangrijker is het zwavelzuur dat ermee gemaakt 
kan worden. De voormalige pyrietmijn nabij Vedrin 8 is hier een 
mooie getuige van (vandaag dienen de uitgestrekte mijngangen 
voor waterwinning door Vivaqua, dat het insijpelende water 
oppompt).

Er wordt véél zwavelzuur gemaakt in een naar verhouding toe 
vrij klein gebied (in vergelijking met bijvoorbeeld chemische 
giganten als de VS, VK en Duitsland). De totale output van de 
zwavelzuurproductie in België is in 1929 goed voor 25% van 
de wereldmarkt.9 De eigen pyrietvoorraden zijn voor zo’n 
productie ontoereikend, dus worden zwavelhoudende ertsen 
ook nog ingevoerd uit Spanje, Zweden, Algerije, Australië, 
Japan, Noorwegen, Portugal, Italië en de VS. 10

Een keerzijde

Zo opgesomd lijkt de vroege chemische industrie een soort 
vroege ‘circulaire’ economie. In zekere zin is dat ook zo. 
Restfracties van het ene proces of zelfs een hele industrietak 
worden netjes verwerkt tot nuttige zuivere materialen in een 
ander proces in kringlopen waar iedereen bij wint. Er ontstaat 
een complex ecosysteem van bedrijven die allemaal aan elkaar 
te linken vallen en elkaar met hun producten en processen 
onderling versterken, ernaar streven om zo weinig mogelijk 
materiaal te verspillen en nieuwe ontwikkelingen bij elkaar 
stimuleren.

Maar er is ook een keerzijde. Julien Maréchal illustreert dit 
in zijn ‘La Guerre aux cheminées.’11 Veel heeft te maken met 
het perspectief van waaruit de zaak bekeken wordt. Het moet 
opgemerkt worden dat de vroege chemische industrie, met de 
beperkte kennis en technieken die er op dat moment zijn om 
schadelijke uitstoot in de lucht, water of bodem te voorkomen, 
de omgeving wel erg zwaar heeft aangetast. 

8 Vivaqua, Vedrin, een mijn vol water, 2014, hyperlink: https://www.yumpu.com/nl/document/view/14020062/vedrin-een-mijn-vol-water-vivaqua 

laatst geraadpleegd op 9/04/2021
9 P. Tomsin, De industriële scheikunde, p. 199 in A. Despy-Meyer, R. Halleux, J. Vandersmissen, G. Vanpaemel, ‘Geschiedenis van de wetenschappen in 

België. 1815-2000’, Brussel, 2001
10 The Belgian Chemical Industry. Juno 25, 1943, Rapport van de U.S. Board of Economic Warfare – Enemy Branch van 1943, waarin de samenstelling 

van de Belgische chemische industrie en de producten die ze voortbrengt samengevat worden, Hyperlink: https://books.google.be/books?id=4SJN-

RXLSg78C&printsec=frontcover&hl=nl#v=onepage&q&f=false, laatst geraadpleegd op 10/04/2021.
11 J. Maréchal, La Guerre aux Cheminées. Pollution, peurs et conflicts autour de la grande industrie chimique (Belgique, 1810-1880), Université de 

Namur, 2016, 554 p.
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12 Zie Peeters L. Guérison radicale de la maladie des pommes de terre et d’autre végétaux, ou moyens d’en faire disparître la cause, Namur, 1855 & Les 

fabriques de produits chimiques et autres établissements insalubres, Brussel, 1856
13 Zie bijvoorbeeld het boeiende doctoraat van Alexis Zimmer, dat de studies van de afgelopen decennia over de ‘Brouillards mortels – le cas de la 

vallée de la Meuse’ onder de loep neemt en er zijn eigen inzichten aan toevoegt. Zimmer A. Brouillards mortels. Une histoire de la production de 

météores industriels, 19e/20e siècles. Le cas de la vallée de la Meuse., Université de Strasbourg, 2013 446p.

Al in 1855 trekt Léon Peeters in verschillende publicaties ten 
strijde tegen de uitstoot van de vroege chemische industrie in de 
Maasvallei die de omgeving vervuilt, de landbouwopbrengsten 
in gevaar brengt (hij schrijft de aardappelziektes die Europa 
teisteren toe aan de uitstoot van de chemische fabrieken, 
specifiek de sodaproducenten) en de gezondheid van de 
mensen aantast.12 Nog in de Maasvallei zijn er fysieke confron-
taties waarbij chemische fabrieken bedreigd en aangevallen 
worden en tussenkomst van leger en politie vereisen, samen 
met klachten van geurhinder en aantastingen van het vee 
(bijvoorbeeld in de omgeving van de zwavelzuurfabriek in Risles, 
vlakbij Vedrin). De dodelijke mist in de Maasvallei van 1930 (en 
zijn voorgangers) blijven tot op vandaag het onderwerp van 
studie naar de impact en aanpak van smog. 13

Die vervuiling van de omgeving is meteen één van de redenen 
waarom de sites waar de vroege chemische industrie actief was, 
vandaag veelal verdwenen zijn. Als het tot een herbestemming 
van de site komt, wijzen de bodemstalen consequent op grote 
concentraties zware metalen, aromatische verbindingen en 
toxische elementen als arseen, cyanide en dergelijke meer 
in de bodem, waardoor een volledige sanering van de site 
moet gebeuren. En cours de route sneuvelen de constructies 
waar, wellicht door lekkages, infiltraties en gewoon jarenlange 
geconcentreerde activiteit, de vervuiling het meest geconcen-
treerd is.
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Zicht op de zwavelzuurfabriek van Dumont, vroeger en nu.

Verdwenen chemisch erfgoed?

De fabriek van Gustave Dumont en broers, gelegen in een bocht 
van de Maas vlakbij Seilles, verwerkt allerhande ertsen die zilver, 
lood, zink of andere metalen bevatten: een metallurgie-bedrijf. 

Maar die ertsen bevatten ook concentraties zwavel en Dumont 
produceert bijgevolg ook grote hoeveelheden zwavelzuur. 
Het fabriekscomplex, met grote schouwen op de heuvelrug 
en rookgangen die de ontboste hellingen beklimmen, is tot 

1978 actief.14 In 2005 wordt een studie aangevangen voor de 
herbestemming van de site, in 2017 zijn de werken klaar. Er 
wordt een roosteroven voor de ertsen bewaard (erfgoed van de 
metallurgie)15, maar van de zwavelzuurproductie, waarvan het 
belang niet onderschat mag worden, zijn geen sporen overge-
bleven. 
 

14 Jean Pierre Cudennec, L’impulsion Wallonne – La mine sauvée par deux wallons, Pont-Péan au fil du temps: http://envor2004.free.fr/crbst_69.html, 

laatst geraadpleegd op 12/04/2021
15 Zone portuaire de Sclaigneux, tijdslijn van de bodemsanering en herbestemming op de website van uitvoerder www.spaque.be. 

hyperlink: https://spaque.be/nl/realisations/zone-portuaire-de-sclaigneaux/
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In rood de afdeling waar zwavelzuur gemaakt werd. Dit werd gemengd met guano om het 
nitraatgehalte op te krikken en een beter oplosbaarheid in de bodem te bekomen.

Hoewel het zwaartepunt van de zwavelzuurproductie in 
Wallonië ligt, zijn er zeker ook in Vlaanderen productiecentra te 
vinden. Zo is de Anglo-Continentale Guano Werke in Zwijndrecht 
eind 19e, begin 20e eeuw één van de grootste zwavelzuurpro-
ducenten van Vlaanderen (de zwavelzuurafdeling is op het 
beeld in rood aangeduid). Ze mengen hun zwavelzuur met 
geïmporteerde nitraatarme guano, om zo het nitraatgehalte 
op te krikken, en verkopen het onder de noemer ‘opgeloste 

peru guano / guano dissous’. Later wordt het zwavelzuur ook 
gebruikt om superfosfaat te maken. De zwavelzuurfabriek 
wordt eind jaren 1920 onderdeel van Union Chimique Belge en 
produceert nog jarenlang zwavel- en fosforzuur. In 1953 wordt 
de site door UCB gesloten en kort erna gesloopt. Vandaag staat 
het complex van kalkzandsteen- en cellenbetonfabrikant Xella 
grotendeels op de site. 57
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Zichten op de cokesfabriek en de ernaast gebouwde ammoniakfabriek in Zelzate, omstreeks 1927-1928. Collectie Industriemuseum

In Zelzate bouwt Etablissement Kuhlmann omstreeks 1927 
een grote cokesoven (type Simplex, in 1948 vervangen door 
Coppée-batterij) met eraan verbonden een ammoniakfabriek. 
De cokesfabriek wordt na 1965 afgebroken (onder andere 
omdat Sidmar, aan de overkant van het water, zelf een grote 
cokesoven heeft gebouwd in plaats van cokes af te nemen bij 
Kuhlmann). De ammoniakafdeling blijft en wordt uitgebreid. 
Na een aantal overnames door onder andere Orrion Chemicals 
en Nesar, houden alle activiteiten in 2012 uiteindelijk op. De 
hele site wordt ontmanteld en gesaneerd. De grote gipsbergen 
worden met aarde en zonnepanelen bedekt, de rest van de site 
wordt een nieuw bedrijventerrein. 

En zo zijn er nog heel wat boeiende grote sites (en hun 
installaties) al compleet verdwenen, zoals de cokesfabriek in 
Zeebrugge. De Cokeries de Marly in Neder-Over-Heembeek. 
Maar ook van de zowat 200 gasfabrieken blijft vandaag op twee 
gashouders in Gent na weinig over. Die gasfabrieken hebben 
doorgaans ook kleine installaties die restfracties recupereren, 
en het zijn juist die kleine bijgebouwen die sneuvelen bij de 
herbestemming om plaats te maken voor bouwprojecten.
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Uitgeleide: tijd voor actie?

Onrechtstreeks draagt de chemische industrie bij aan vrijwel 
alle producten waar je dagelijks mee in aanraking komt. Toch 
blijft die sector, ondanks het enorme belang, vrij onzichtbaar. 
Want bij geïmpregneerd hout denk je niet aan de producent van 
kopersulfaat, bij glas niet aan de fabriek die de soda gemaakt 
heeft en bij papier niet aan de productie van chloor. Hoewel 
de door de chemische industrie gemaakte producten tijdens de 
19e en 20e eeuw werkelijk in nagenoeg alle industrietakken en 
de landbouw toepassingen vinden, heeft dit zich (nog) niet echt 
vertaald in een streven naar het identificeren en bewaren van 
erfgoed van de chemische industrie, vergelijkbaar met wat voor 
andere grote economische sectoren wel is gebeurd. 

Voornaamste struikelblok voor de waardering van het industrieel 
erfgoed van de chemische industrie is de complexiteit. Het is 
één iets om de scheikundige reacties uitgeschreven te zien en 
te begrijpen, al dan niet via een demonstratie in een labo-op-
stelling. Het is een heel ander paar mouwen om te begrijpen 
hoe zo’n reactie dan vertaald wordt naar een industrieel proces, 
waarbij een netwerk van buizen en leidingen, reactorvaten, 
compressoren en pompen, scrubbers en nog een resem vrij 
complexe, taakspecifieke en vaak over meerdere gebouwen 
verspreide installaties de vereiste reacties in de chemische 
processen begeleiden om tot het gewenste eindproduct te 
komen.

Daarnaast is de chemische industrie, in vergelijking tot 
steenkool, staal of cokes, wel nog steeds alive and kicking. Meer 
zelfs, het is zowat de belangrijkste speler in het economische 
weefsel van België geworden 16 met vooral Antwerpen als 
centrale draaischijf en vertrekpunt van een leidingennetwerk 
dat chemische productiesites in België, Frankrijk, Nederland en 
Duitsland rechtstreeks met elkaar verbindt.

Op zich is dit geen nieuwe informatie of vaststelling. Robert 
Buchanan doet deze vaststelling begin de jaren 1970 in zijn 
standaardwerk over de industriële archeologie in Groot-Brit-
tannië, Adriaan Linters en Johan Vanpaemel bevestigen die 
vaststelling voor het industrieel erfgoed van de chemische 
industrie in Vlaanderen in de jaren 1980. 17

Misschien is het onderhand tijd voor actie, zou je denken? 
Om, samen met de chemische sector, een visie te vormen 
op wat het erfgoed van de chemische industrie dan juist is? 
Om interessante bedrijfsarchieven te vergaren? Om gericht 
objecten, machines en misschien zelfs hele installaties te 
bewaren? Opdat er op termijn effectief nog ‘erfgoed’ van deze 
industrietak, die in de toekomst allicht alleen maar aan belang 
zal winnen, over zal blijven?

16 Cijfers uit ‘Belgium’s Economy in a nutshell, economic outlook of July 2020’, FOD Economie, p.6 (breakdown of the Belgian industry in 2018). 

Chemie op zich is goed voor zo’n 16.2£ van de geproduceerde toegevoegde waarde. Maar als je Farmacie, Petrochemie en Kunststoffen hierbij 

neemt, kom je aan zo’n 41.4% , Farmacie, Petrochemie en Kunststoffen
17 Joeri Januarius, ‘De chemische nijverheid’ in: Onderzoeksbalans Industrieel Erfgoed, ETWIE, 2020
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“Pff, dat beeld staat niet goed bij dat bericht.”
“Hoe kan dat nu dat die bibliografische 

referentie tien keer in de bibliografie staat, 
terwijl ik die maar één keer heb ingevoerd?”

“Kunnen we de boomstructuur van de 
kennisbank niet anders opstellen?” 

Dit zijn tot voor kort maar een paar verzuch-
tingen van mijn collega’s en mezelf bij het 

aanmaken van een nieuwsbericht in het oude 
content management systeem (CMS) van de 

ETWIE-website, bij het beantwoorden van 
infovragen met bibliografische referenties, of 

bij het zoeken naar naar een goed hoofdthema 
voor een nieuw subthema in de kennisbank. 
Op het ogenblik dat een digitaal product als 

middel niet meer dient om een bepaald doel 
te bereiken, dan is het tijd voor een grondige 

evaluatie. In ons jaarboek 2019 lezen jullie hoe 
we dat jaar werk maken van een heuse digitale 

strategie. Welke meerwaarde bieden we als 
organisatie: over welke (digitale) informatie 

beschikken we en hoe kan die informatie 
gestructureerd en met jullie gedeeld worden? 

Na de strategie, het digitale product: 
maak kennis met etwie.be

Van de zes grote actiepunten vatten we in 2020 twee belangrijke 
werven aan: een nieuwe gebruiksvriendelijke website voor bezoeker en 
gebruiker, en de ontwikkeling van MyEtwie, een participatieve aanpak 
voor onze kennisbank. Hoe we dit juist hebben aangepakt, en wat we 
geleerd hebben, lezen jullie in het vervolg van dit stuk. 

Stilstaan, en dan vooruitgaan

Het voortraject blijkt alvast van onschatbare waarde. Samen met het 
team en de digitale architecten van Datable is er een technische en 
functionele analyse gemaakt van de bestaande website. Wat is goed, en 
wat moet er anders of beter? Even belangrijk is vervolgens het traject 
dat leidt tot het bestek voor de opdracht zelf. Ook daar wordt de tijd 
genomen om via informatievragen of requests for infomation beter te 
kunnen bepalen wat inhoudelijk, praktisch en vooral financieel haalbaar 
is. Er vallen voor ons drie pistes te verkennen: een verdere ontwik-
keling van het oude Drupal 7-systeem waarop de bestaande website 
draait, de ontwikkeling van een volledig nieuw platform, of de ontwik-
keling van een afgeleide van de website van het Industriemuseum, het 
moederschip. Resultaat van de oefening met drie verschillende ontwik-
kelaars: bouw een nieuw platform dat goed inspeelt op de troeven van 
een dienstverlenend team zoals ETWIE. Zo gezegd, zo gedaan?
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Na de strategie, het digitale product: 
maak kennis met etwie.be



Van prototype tot testen

Na het uitsturen van het bestek en het doorlopen van de 
gunningsprocedure, gaan we in zee met Code d’Or. Dit Gentse 
bedrijf had eerder al de websites gemaakt van onder meer het 
GUM - Gents Universiteitsmuseum, het Industriemuseum en het 
platform immaterieel erfgoed. Affiniteit met de erfgoedsector is 
een belangrijke troef.

De opdracht voor Code d’Or is niet van de poes. De beste 
elementen uit de oude website combineren met een gebruiks-
vriendelijker CMS, een attractief ontwerp bedenken gebaseerd 
op de nieuwe huisstijl en bovenal, het ontwikkelen van een 
nieuw participatief platform MyEtwie in de kennisbank… 
De voorziene doorlooptijd van zes maanden van start tot 
oplevering en nazorg moet goed besteed worden. We leggen 
dan ook meteen vier grote mijlpalen vast.

1) Het model
Hoe moet de website eruit gaan zien? Welke pagina’s moeten 
gebouwd worden? En hoe moeten de verschillende onderdelen 
van de website met elkaar verbonden worden? Het maken van 
een zogenaamd datamodel en een eerste prototype is van groot 
belang. Vrij snel in het traject wordt de structuur vastgelegd. 
Het voortraject met de digitale architecten van Datable komt 
hier ook goed van pas. De nieuwe homepage moet een ingang 
worden om de verschillende delen van de website beter en 
makkelijker te verkennen. Daar waar de oude website vooral 
de focus legt op nieuws, worden nu onze dienstverlening, 
projecten, themanetwerken, nieuws en evenementen uit de 
sector meer en beter uitgelicht. De zoekinstrumenten zijn 
verfijnd, en de boomstructuur van de kennisbank is vereen-
voudigd via overzichtelijke tegels en is logischer opgebouwd. 
Via MyEtwie kunnen bestaande en nieuwe TWIE-organisaties, 
verzamelaars, onderzoekers en experten hun profiel zelf actueel 
houden en foto’s en referenties toevoegen.

2) Het ontwerp
Dat het ETWIE-blauw de hoofdkleur van de website wordt, staat 
in de sterren geschreven. En ook in de aangepaste huisstijlgids 
uit 2019, natuurlijk. Het blauw kan worden gecombineerd 
met verschillende, complementaire kleuren. Die komen ook 
in de nieuwe website terug. We spenderen veel aandacht 
aan het kiezen van goede foto’s. Strak, overzichtelijk, jong en 
kwaliteitsvol: het zijn maar een paar eigenschappen die het 
ontwerp van onze website moet weerspiegelen. En ook de 
nieuwe lettertypes Industry Demi en Calibri Light doen definitief 
hun intrede. Daarmee sluiten we aan bij het Industriemuseum, 
zodat gemeenschappelijke communicatie mooier oogt.

“Het ziet er uitnodigend uit, en jullie ook, letterlijk!”

3) De inhoud
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Eens de structuur en het ontwerp op poten staan, is het tijd 
om de website zelf met inhoud te stofferen. De nieuwe pagina’s 
voor de themanetwerken en projecten zijn gemaakt, en onze 
dienstverlening staat duidelijk beschreven. Dat data evenwel 
niet zo gemakkelijk van het ene platform naar het andere worden 
overgezet, wordt ons tijdens de maanden november en december 
jammer genoeg zeer duidelijk. Bij de trefwoorden in de biblio-
grafie stellen we bijvoorbeeld vast dat bepaalde trefwoorden niet 
één keer maar vijf keer (of vijftien keer…) overgenomen zijn. Een 
onverwacht en onverklaarbaar probleem dat gelukkig met veel 
doorzettingsvermogen en een ongelooflijk lange excelformule 
opgelost wordt. Het opschonen van data is zeer tijdintensief, 
maar uiteraard belangrijk, want het bepaalt de kwaliteit van de 
inhoud van je website.

Meer informatie? 
Neem dan gerust contact op via joeri@etwie.be.

“Het ademt helemaal ETWIE uit! Heel helder en 
overzichtelijk!”

4) Het testen 
Doorheen het hele traject is het belangrijk om voldoende 
feedback te verzamelen. De leden van onze klankbordgroep, 
die als adviesorgaan onze werking bijsturen, geven samen met 
andere collega’s, familie en vrienden zowel bij de ontwikkeling 
als bij het uiteindelijke eindproduct zeer waardevolle feedback. 
Positieve feedback is leuk, opbouwende commentaar maakt 
het geheel alleen maar beter!

“Het ziet er heel goed uit. Ook goede teksten. 
Chapeau, heel overzichtelijk allemaal.”

De website gaat uiteindelijk begin februari 2021 online. Is 
daarmee het werk af? Zeker niet. Zoals bij elk project is de 
nazorg en de verdere ontwikkeling zeer belangrijk. Maar eerst 
genieten we van dit resultaat en laten we de website een paar 
maanden gewoon draaien!
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ETWIE IN CIJFERS
2020

ONLINE 

 medewerkers vaste 
medewerkers 

projectmede-
werker

 vrijwilligers

bibliografische
referenties in de bibliografie 

‘Industrieel erfgoed en
 industriële archeologie’

pagina’s in de 
kennisbank

9423 1620

TWIE-brochures 
of artikelen in 

vakbladen 

11

gevolgde vormingen en 
studiedagen in binnen- en 

buitenland

 teamvergaderingen

 in Teams, Zoom,
 Hangout en Whereby… 

Thuis. 

online 
ETWIE-evenementen

 gebruikers op de 
website

Facebook likes

 Ontelbare 
berichten via 
Whatsapp en 

Slack

Instagram volgers

paginaweergaven

23 34

 Ontelbare 
uren

5

64.004 140.138
1308

550 46,7%
 53,26% 

 informatie- en 
expertisevragen die 

behandeld werden, goed 
voor 83 uur directe 

dienstverlening

269

 herbestemmingstrajecten 
die begeleid zijn

18

8 5 1 2
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